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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður þingmál, sem rætt var á Alþingi 1915, greint. Málið getum við kallað 

„kornvöruforðamálið― enda var það tillaga til þingsályktunar um kaup á kornvöruforða til 

tryggingar landinu gegn bjargarskorti.
1
 Málið snýst á yfirborðinu um ráðstafanir Alþingis til 

þess að tryggja að í landinu yrðu til birgðir af innfluttum nauðsynjum, vegna þeirrar hættu 

sem talin var stafa af styrjöldinni sem geisaði í Evrópu, einkum hættunni á lokun siglingaleiða 

um Atlantshaf.  

Ég ætla hinsvegar að færa rök fyrir því hér að málið hafi ekki verið svo einfalt, og til þess að 

gera það þarf að fara aðeins aftar í tímann og skoða aðdragandann að þessari 

þingsályktunartillögu. Ég mun hér sýna fram á það, að þessi þingsályktunartillaga Sigurðar 

Eggerz 1915 er einn hlekkur í röð atburða sem tengist bágri fjárhagsstöðu íslensks atvinnulífs, 

einkum Íslandsbanka og tengist ráðstöfuninni sem var gerð á gullforða bankans. Tillaga 

Sigurðar Eggerz snýr mun frekar að því að beina athygli þingheims að gullforða landsins og 

týndu fé landssjóðs, sem sagt var að lægi inni á bankabók í New York en inkaupum á 

nauðsynjavöru. Forsögu þingsályktunartillögu Sigurðar Eggerz má rekja aftur til 1914, árið 

sem „Miljónarfélagið― var gert gjaldþrota og hið nýja óskabarn þjóðarinnar fæddist, 

Eimskipafélagið. Stofnandi Eimskips og jafnframt fyrsti formaður félagsins, Sveinn 

Björnsson, síðar fyrsti forseti lýðveldisins, sat þessi tvö þing 1914 og 1915. Til að varpa 

frekara ljósi á málið eru einnig skoðuð gögn frá þinginu allt fram til ársins 1920, en það ár sat 

Sveinn Björnsson á þingi í síðasta sinn áður en hann tók við nýstofnuðu sendiherraembætti í 

Kaupmannahöfn sama ár. 

Aðdragandi 
 

Árið 1899 barst Alþingi tilboð frá tveimur dönskum mönnum, þeim Ludvig Arntzen og 

Alexander Warburg. Buðust mennirnir til að koma á fót hér á landi einkabanka í 

hlutafélagsformi, með því skilyrði að bankanum yrðu veitt ákveðin réttindi. Fóru þeir fram á 

einkarétt til seðlaútgáfu í landinu næstu 90 árin. Skyldu seðlarnir vera innleysanlegir í gulli. 

Til tryggingar innlausnarskyldunni skildi bankinn hafa í vörslu sinni málmforða. Þannig að 

verðmæti hlutafjár er innborguð væri að fullu ásamt málmforða jafngilti verðmæti útgefinna 

                                                           
1
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seðla bankans. Málmforðinn mátti þó aldrei nema minna en 3/8 heildarupphæðar þeirra seðla 

sem úti voru.  Forsvarsmenn bankans  vildu að seðlaútgáfan væri laus við aðrar takmarkanir 

en gulltrygginguna. Einnig vildu þeir fá að gefa út eins mikið af seðlum og „viðskiptaþörfin― 

krefði.
2
 Frumvarp um starfsleyfi fyrir bankann var flutt á Alþingi 1899  en náði ekki fram að 

ganga. Málið var aftur tekið fyrir 1901 en með breytingum. Þá hafði tími einkaleyfisins verið 

styttur í 30 ár. Mælt var fyrir hámarki seðla í umferð, og takmarkið sett við tvær og hálfa 

miljón krónur. Málmforðatryggingin var hækkuð í 50% og sitt hvað fleira. 

Það urðu miklar deilur á þinginu 1899 og stóðu þær einkum um hvort hyggilegra væri að efla 

Landsbankann sem var þá í eigu landssjóðs fekar en að leyfa stofnun nýs banka sem, lyti 

yfirráðum erlendra manna. Landsbankinn hafði heimild fyrir því að liggja úti með 750.000 kr. 

í seðlum og íslenskt atvinnulíf hafði fram að þessu orðið að láta sér það nægja.
3
 Eins og gefur 

að skilja, þá hefur skipt talsverðu máli hverjum var úthlutað lánum þegar peningamagn var af 

svo skornum skammti. Nú stóð til að spýta inn í hagkerfið nýjum lánum (seðlum) sem námu 

rúmlega þrefaldri þessari upphæð. Það var engin trygging fyrir því að sömu mennirnir og áður 

höfðu stýrt atvinnulífinu í gegnum Landsbankann, héldu þeim völdum með tilkomu þessa 

erlenda keppinauts. Það átti t.d. eftir að verða eitt fyrsta verk Björns Jónssonar 1909, að skipta 

um stjórn í Landsbankanum.
4
 Tryggvi Gunnarsson vék þá sæti fyrir Birni Kristjánssyni, en sá 

síðarnefndi kemur hér við sögu.
5
 

Leyfið fyrir nýja bankanum fékkst með lögum nr. 11, 7. júní 1902, þó að því tilskyldu að það 

tækist að safna nægu hlutafé. Söfnun hlutafjár hér heima gekk vægast sagt illa, en það tókst 

þó að ná í framlög upp á 55 þúsund krónur af þeim tveim miljónum sem var lámarkið 

samkvæmt lögunum. Ljóst var að nánast öllu hlutafé í bankann yrði að safna erlendis frá og 

árið 1903 var útlit fyrir að Landsbankamenn gætu fagnað, því að þessi tilraun ætlaði að renna 

út í sandinn,
6
 eftir að bankastjóri Centralbankans í Kristjaníu (Seðlabankanum í Osló) dró sig 

út úr samningunum. Sveinn Björnsson segir frá því í endurminningum sínum að bréf sem 

hann ritaði sjálfur,fyrir hönd föður síns (Björns Jónssonar) til fjármálaráðherra Noregs hafi 

orðið til þess að seðlabankastjórinn snérist í afstöðu sinni og settist aftur við samninga-borðið 

ásamt Prívatbankanum í Kaupmannahöfn.
7
 Fresturinn til hlutafjársöfnunar,samkvæmt 

lögunum, rann út 1. október 1903. Þann 25. september tókst að stofna hlutafélagið. 

                                                           
2
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 15-16 

3
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 17-18 

4
 Sveinn Björnsson, Endurminningar, bls 68 

5
Uppl. um Björn Kristjánsson, Vefur alþingis, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=85 (sótt 14.02.14.) 

6
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 19 

7
Sveinn Björnsson, Endurminningar, bls 46 
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Hluthafanir voru Prívatbankinn í Kaupmannahöfn, Centralbankinn í Kristjaníu (Osló) og 

víxlarafirmað Rubin & Bing. Bankinn opnaði 7. júní 1904.
8
 

Með orðum prófessors Ólafs Björnssonar: 

...er saga Íslandsbanka fyrstu tvo áratugi starfsemi hans mjög nátengd 

stökkbreytingu, sem breytir Íslandi úr frumstæðu bændasamfélagi í iðnvætt 

samfélag með þeirri stórfelldu breytingu lífskjara og allra þjóðfélagshátta, sem af 

slíku leiðir. 

...var þáttur Íslandsbanka í fjármögnun þessarar atvinnubyltingar mjög 

mikilvægur, þannig að fullyrða má, að sú þróun hefði tafist verulega án tilkomu 

hans.
9
 

Þar sem bankar starfa ekki þannig að þeir veiti fjármagni í ýmis verkefni án skilyrða, heldur 

þarf ákveðið hlutfall af þeim verkefnum sem fjármögnuð eru að skila tilskildum arði, þá fela 

þessi orð Ólafs einnig í sér að stökkbreyting Íslands úr frumstæðu bændasamfélagi yfir í 

iðnvætt samfélag var því skilyrði háð að hinir nýju atvinnuvegir myndu saman skapa meiri 

verðmæti fyrir bankann en lánað hafði verið til uppbyggingar. Ef það mistækist, þá gæti 

stökkbreytingin, úr frumstæðu bændasamfélagi yfir í iðnvætt samfélag, einnig gert það. Það 

var því mikið í húfi að þeir menn sem fengu þá miklu ábyrgð að stýra útlánum þessarar 

framfarastofnunar gerðu það af skynsemi og hugsjón.  

Eitt af því sem ávallt þarf að varast í áhættustýringu er að setja of mörg egg í sömu körfu. 

Þetta hafa hinir erlendu hluthafar Íslandsbanka sjálfsagt gert sér grein fyrir, enda sjóaðir 

fagfjárfestar. Fyrsti fundur bankaráðsins var haldinn í Kaupmannahöfn 22.mars 1904. Var 

Hannes Hafstein, sem samkvæmt lögunum var formaður bankaráðsins, eini íslendingurinn á 

þeim fundi. Framvegis voru fundirnir alltaf haldnir í Reykjavík og tilheyrði það 

undantekningum ef einhver hinna þriggja erlendu fulltrúa ráðsins mættu á þá fundi en 

ráðherra fór þá með umboð þeirra.
10

 

Þessi völd Hannesar Hafsteins bættust því við þau völd sem hann hafði sem fyrsti Íslenski 

ráðherra Íslands með stjórnarskrárbreytingunni í febrúar 1904 og heimastjórninni.
11

 

Ólafur Björnsson skrifar: 

Má gera sér í hugarlund hvert olnbogarými það gæfi Íslendingum nú að fá til 

fullrar ráðstöfunar fjárhæð í erlendum gjaldeyri, sem næmi 1/3-1/2 af árlegu 

                                                           
8
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls´21 

9
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 8 

10
 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 23 

11
 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld, bls 24 
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verðmæti innflutnings eða útflutnings. Það ber að hafa hugfast, að hér var ekki um 

lánsfé að ræða, sem greiða þyrfti reglulega vexti og afborganir af, heldur áhættufé, 

sem landsmenn báru enga ábyrgð á hvort skilaði nokkrum arði.
12

 

Af þessu má ætla, að þó svo að stjórn bankans hefði farið illa að ráði sínu og t.d. stýrt útlánum 

bankans þannig að of mörg egg væru sett í sömu körfu, þá hefði það engar sérstakar 

afleiðingar haft fyrir almenning í landinu, aðrar en þær að margir misstu vinnu sína ef stórt 

félag yrði gjaldþrota og seðlamagn í umferð í landinu myndi að sama skapi dragast 

allverulega saman, færi svo að bankinn yrði gjaldþrota vegna slæmrar fjárfestingar 

stjórnarinnar. Á móti kemur að skynsamlegar fjárfestingar í innviðum s.s. járnbrautateinar, 

fasteignir og önnur föst mannvirki myndu tæplega hverfa úr landi. Flytjanleg verðmæti svo 

sem skipakostur, vörulagerar og lausafjármunir yrðu þó eflaust látnir ganga upp í kröfur, og 

þar með trúlega einnig hverfa úr landi. 

Í ársbyrjun 1914 varð svo bankinn fyrir sínu fyrsta stóra áfalli. Stærsti viðskiptaaðili bankans 

H/f Pétur Thorsteinsson & Co. varð þá gjaldþrota. Félag þetta var í daglegu tali kallað 

„Miljónarfélagið― og rak umsvifamikla útgerð og verslun á svæðinu frá suðurlandi til 

vestfjarða. 

Orðrómur um það, að ekki væri allt með felldu hvað snerti viðskipti bankans við 

félag þetta, mun hafa borist hinum erlendu hluthöfum til eyrna á fyrrihluta ársins 

1913, því að á fundi bankaráðsins sem haldinn var í Reykjavík þann 30. júní gat 

formaður bankaráðsins Hannes Hafstein ráðherra þess, að borist hefðu um það 

tilmæli frá hinum erlendu hluthöfum, að haldinn yrði aukafundur í bankaráðinu 

annað hvort í London eða Kaupmannahöfn, þar sem rætt yrði, eins og það er 

bókað í fundargerðinni, „um stærstu viðskipti við bankann, sérstaklega viðskipti 

H/f P.J. Thorsteinsson & Co. ef ástæða þætti til.
13

 

„Miljónarfélagið― var stofnað af Thor Jenssen og P.J. Thorsteinsson, á skrifstofu A.P. Möllers 

í Kaupmannahöfn árið 1907. Voru eignir félagsins þá umfram skuldir 400 þúsund krónur og 

var hlutur Jenssens og Thorsteinssonar jafn. Samkvæmt samþykktum félagsins átti hlutaféð að 

verða ein miljón krónur. Það markmið náðist aldrei, að hluta til vegna bankakreppunnar miklu 

1907 sem varð þess m.a. valdandi að danskir fjárfestar treystu sér illa í áhættufjárfestingar á 

Íslandi. Danskir fjárfestar svo sem A.P. Möller og fleiri lögðu því aldrei nema 200 þúsund 

krónur í púkkið. Hlutaféð varð því um 600 þúsund krónur. Thor og Pétur voru 

framkvæmdastjórar á Íslandi en þrír framkvæmdastjórar til viðbótar störfuðu fyrir félagið í 

Kaupmannahöfn. Félagið keypti m.a. alla Viðey 1908 fyrir 150 þúsund krónur og útbjó þar 

fullkomna uppskipunarhöfn. Félagið náði einnig samningum við Sameinaða gufuskipafélagið 

                                                           
12

 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 24 
13

 Ólafur Björnsson, Saga Íslandsbanka, bls 35 



9 
 

og danska steinolíufélagið um að nota Viðey fyrir Olíubirgðastöð, kolageymslu og 

umhleðsluhöfn fyrir allan varning sem fara átti út um land. Þegar mikið var að gera voru 

stundum vel á þriðja hundrað manns að störfum í Viðey. Árið 1909 gekk Pétur J. 

Thorsteinsson út úr félaginu, voru þá komnir upp ýmsir erfiðleikar í rekstri þess. Thor Jenssen 

þraukaði áfram þar til í ágúst 1913, en þá sagði hann einnig skilið við félagið. Hann losnaði 

þó ekki að fullu undan öllum persónulegum ábyrgðum, aðallega vegna lána hjá 

Handelsbanken og Nationalbanken. Thor Jenssen veltir því fyrir sér í endurminningum sínum 

hvort dönsku bankarnir hafi e.t.v. stöðvað útlán til félagsins þegar í ljós kom, eftir 

ráðherraskiptin vorið 1909, að dagar „veisluhalda og vinamála―, eins og hann kemst að orði, 

voru liðnir og ekkert samkomulag í augsýn um framtíðarsamband Íslands og Danmerkur.
14

 

Það ár, eða 1909, lét Hannes Hafstein af embætti en Björn Jónsson, varð ráðherra.
15

 

Björn Jónsson beitti sér meðal annars fyrir samningum við Thorefélagið um flutninga til og 

frá landinu. Samningurinn rauf einokunarstöðu sem Sameinaða gufuskipafélagið hafði haft, 

og átti drjúgan þátt í að beina viðskiptum landsmanna til fleiri landa en Danmerkur. 1912 var 

Hannes Hafstein aftur orðinn ráðherra og þá leysti hann upp samninga ríkisins við 

Thorefélagið en samdi á ný við Sameinaða gufuskipafélagið. Árið 1914 eignaðist það félag þó 

aftur verðugan keppinaut þegar sonur Björns Jónssonar, Sveinn stofnaði Eimskipafélagið.
16

  

Sveinn stofnaði Eimskipafélagið meðal annars í samvinnu við Thor Jenssen, sem var þá 

gengin út úr Miljónarfélaginu sem var leyst upp og gert gjaldþrota í byrjun árs 1914.
17

 

Íslandsbanki þurfti að afskrifa kröfur upp á 500 þúsund krónur vegna gjaldþrots 

Miljónarfélagsins.
18

 

Íslenska ríkið lagði Eimskipafélaginu til stórar upphæðir fyrir tilstuðlan þingmannsins Sveins 

Björnssonar. Árið 1914 kom Sveinn t.d.frumvarpi í gegnum þingið sem tryggði að 

landssjóður legði Eimskipafélaginu til 100 þúsund krónur í hlutafé.
19

 Jafnframt, og einnig 

fyrir tilstuðlan Sveins Björnssonar, gekk íslenska ríkið í ábyrgð 1914, fyrir ¼ hluta veðláns í 

erlendum banka upp á 600 þúsund krónur sem félagið tók til að kosta smíði á tveimur 

millilandaskipum félagsins (Gullfossi og Goðafossi).
20

 Ríkisábyrgðin kom til af því, að eftir 

að búið var að semja um smíði á skipunum, kom í ljós að ekki fengist 60% fjármögnun að 

                                                           
14

 Guðmundur Magnússon, Thorsararnir, bls 48-52 
15

Uppl. um Björn Jónsson, Vefur Alþingis, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=83 (sótt 14.02.14) 
16

 Lýður Björnsson, Björn Ritstjóri, bls 162-163 
17

Guðmundur Magnússon, Thorsararnir, bls 52 
18

 Björn Þór Hilmarsson, Fjármögnun og fall Íslandsbanka árið 1930, bls 53 
19

 Alþingistíðindi 1914 B , d 486-488  
20

 Alþingistíðindi 1914 A, bls 446 
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utan eins og lagt var upp með, heldur aðeins 40-50%.
21

 Heildarkostnaður við smíði þessara 

skipa nam því u.þ.b. einni miljón króna samkvæmt þessu. Að undirbúningi og stofnun 

Eimskipafélagsins stóðu Sveinn Björnsson, Björn Kristjánsson, Ludvig Kaaber, Garðar 

Gíslason og Thor Jensen. Í stjórn félagsins sem samdi um skipasmíðina sátu ásamt fleirum 

Ólafur Johnsson og Sveinn Björnsson.
22

 

Árið 1909 þegar Björn Jónsson tók við ráðherraembætti, stóð landssjóður svo illa að Björn 

þurfti að íhuga ýmsa lánskosti til greiðslu óreiðuskulda. Meðal annars hafnaði hann tilboði um 

10 miljóna króna lán í frönskum banka en notaði tilboðið til að knýja á um annað 1,5 milljón 

króna lán í Danmörku. Ýmsir menn unnu að lausnum fyrir íslenskt efnahagslíf á þessum tíma, 

meðal annars kom Einar Benediktsson skáld, með lánstilboð frá breskum auðjöfri upp á 36 til 

72 miljónir króna um svipað leyti.
23

 Þótt ótrúlegt megi virðast voru til þeir menn sem voru 

hlynntir slíkri lántöku, en um þetta leiti voru heildartekjur landssjóðs í kringum 2 miljónir 

króna á ári. Bæði franska lánið og hið breska mætti því e.t.v. flokka undir það sem á ensku 

kallast „predatory lending―, þ.e.a.s. lán sem veitt eru þó lánveitandi geri sér fulla grein fyrir 

því að lántaki muni aldrei geta endurgreitt það. Það er ekki ætlunin í þessu riti að rifja upp og 

greina alla þessa sögu, aðeins að draga fram mynd af ástandinu, svo lesandinn geti sett sig inn 

í þá umbrotatíma sem ríktu á Íslandi, á árunum eftir heimskreppuna miklu 1907. Í 

Bandaríkjunum varð þessi samdráttur á lánsfé til þess,að undirbúningur hófst að stofnun 

einkarekins seðlabanka þar í landi sem virkaði m.a. sem „lánveitandi til þrautarvara―. Það er 

einskonar banki bankanna sem getur gripið þá þegar þeir falla. Þannig sleppa bankastjórar við 

að ganga um eins og betlarar og leita lána hjá auðjöfrum eins og t.d. John Pierpont Morgan, 

sem tók m.a. að sér það hlutverk að bjarga bönkum í New York 1907.
24

 Hefðu Íslendingar 

tekið lánstilboðinu sem Einar Benendiktsson kom með mætti ætla að íslenskt efnahagslíf 

hefði lent inni á bresku áhrifasvæði, hefði franska tilboðinu verið tekið, frönsku áhrifasvæði 

o.s.f.v. Þess vegna gat Björn Jónsson væntanlega notað franska tilboðið til að knýja á um 

danskt lán, þó dönum væri alveg örugglega ekki að skapi að lána íslendingum einn eyri til 

viðbótar. Árin 1914 til 1918 voru ýmsar þjóðir að breyta peninga og bankamálum sínum. 

Nýja kerfið fól aðallega í sér undanþágu frá innlausnarskyldu seðla í gull og aukningu 

seðlamagns í umferð.
25

 Á Íslandi var streist á móti hvarfi frá gullinnlausn seðla, og var því 

ekki að fullu horfið frá því fyrirkomulagi fyrr en síðar. Árið 1920 var því Íslandsbanki sagður 
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eiga þó nokkuð magn af gulli til tryggingar þeim rúmlega 11 miljónum króna af seðlum sem 

þá voru komnir í umferð. Í afmælisriti Landsbankans sem kom út 1961 er t.a.m. talað um að í 

ágúst 1920 hafi Íslandsbanki haldið í „málmforða― sem samsvaraði rúmlega fjórum miljónum 

króna. Á Alþingi 1920 var reyndar aðeins talað um 700 þúsund til eina miljón krónur, en engu 

að síður einnig nokkuð há upphæð.
26

 

Ef seðlamagn eykst hraðar en aukin verðmæti skapast á tilteknu gjaldmiðilssvæði þá missa 

seðlarnir kaupgetu sína. Þetta er í daglegu tali kallað verðbólga. Það er því skiljanlegt að danir 

hafi viljað halda seðlamagni á Íslandi í skefjum á meðan við vorum hluti af þeirra 

efnagssvæði (sameiginlegt gengi). 

Eftir að stríð braust út í Evrópu í ágúst 1914, hættu norrænar myntir að vera innleysanlegar í 

gulli. Myntbandalag Svíþjóðar,Noregs og Danmerkur, sem staðið hafði frá árinu 1873 byggði 

á gullfæti. Þetta myntbandalag leystist smám saman upp næstu árin á eftir. Gjaldmiðlunum 

þremur hafði verið skipt á föstu gengi og höfðu haft sama verðmæti,ein króna var u.þ.b. 0,4 

grömm af gulli, þ.e.a.s. nákvæmlega 2480 krónur í einu kílói af skíragulli.
27

 Ísland hafði 

tilheyrt sama kerfi, sem hluti af Danmörku. Fram að þessu hafði hver íslensk króna verið jöfn 

þeirri dönsku, líkt og er með þá færeysku enn þann dag í dag. Við upphaf fyrri heimstyrjaldar 

fór hinsvegar gengi gjaldmiðla norðurlandanna þriggja, Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs á 

flot gagnvart hvert öðru, í fyrsta sinn í yfir 40 ár. Gengi íslensku krónunnar varð með þessum 

breytingum, einhverra hluta vegna einnig sjálfstætt í fyrsta sinn. 

Árið 1920 hafði verðlagsvísitala dönsku krónunnar hækkað um 262 stig frá stríðsbyrjun, sú 

íslenska um 446 stig.
28

 

Kornvöruforðamálið 1915 
 

Þann 9. ágúst 1915 var þingmönnum afhent, þingsályktunartillaga sem hljóðaði svona. 

„Tillaga til þingsályktunar um kaup á kornvöruforða til tryggingar landinu“. 

Þann 10. ágúst var tekið til umræðu, hvernig skyldi ræða tillöguna og ákveðið að halda um 

hana eina umræðu. Þann 11. ágúst tók forseti hana út af dagskrá. Laugardaginn 14. ágúst var 

þessi tillaga Sigurðar Eggerz fyrrverandi ráðherra rædd við eina umræðu.
29
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Sigurður Eggerz lýsti yfir áhyggjum sínum af því að siglingaleiðir um Atlantshafið gætu 

lokast á hverri stundu, vegna ófriðarins í Norður Evrópu. Sigurður vildi að Alþingi kæmi sér 

saman um að gjaldeyrir sá sem íslenska ríkið átti og geymdi í banka í New York yrði notaður 

til þess að kaupa vörubirgðir til að fyrirbyggja hungursneyð í landinu. Sigurður segir m.a. 

Fyrsta spurningin sem vaknar þegar tillaga þessi er borin fram, er sú: Hvar er 

fjeð?Og þessari spurningu hreyfði hæstvirtur ráðherra (E.A.) í umræðum um 

dýrtíðarmálið.En fjeð er til. Samkvæmt ráðstöfun Velferðarnefndar og fyrri 

stjórnar, eru nú geymdar, að ég hygg, um 600þús. króna í banka í Ameríku. Hálf 

miljón af þessu fje var tekin í Íslandsbanka að láni samkvæmt heimild í fyrri 

dýrtíðarlögum, einmitt í því skyni, að fjeð gæti verið til í Ameríku, þegar í 

harðbakkana slægi. Fje þetta stendur með mjög lágum vöxtum, ca. 2%, en í 

augnablikinu er hinsvegar dollarinn svo dýr, að á því græðist að mun, að fjeð var 

komið til Ameríku á undan aðal verðhækkunum dollaranna. Fjármótbáran er því 

fallin, og auk þess má geta þess, að þó þessu fje verði varið til matarkaupa, þá er 

þó til gullforði í landinu, sem nokkru nemur. En til þess að gullforðinn geti komið 

að liði í þessu efni, þá verður gullforðinn að vera í landinu, enda óverjandi að 

leyfa að gullforðinn sje geymdur annarstaðar.
30

 

Í sambandi við orð Sigurðar Eggerz hér að ofan er gott að gera sér grein fyrir því, að 

„verðhækkun dollaranna― er í raun það sama og að segja „fall krónunnar gagnvart dollar―, 

þetta er bara spurning um hvernig þetta er orðað. 

Pétur Jónsson þingmaður tók undir áhyggjur Sigurðar af hugsanlegum vöruskorti í landinu. 

Hann var þó ekki sammála því að það væri tímabært fyrir þingmenn að skora á stjórnina að 

kaupa korn þegar í stað. Hann benti á að í undirbúningi væri frumvarp sem heimilaði 

stjórninni að taka lán fyrir nauðsynjavörum. Jafnframt taldi Pétur að það væri engin ástæða til 

að vantreysta stjórninni til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana í tæka tíð, sérstaklega þar sem 

innan skamms yrði kosin ný velferðarnefnd stjórninni til aðstoðar.
31

 

Ráðherrann Einar Arnórsson benti á að ef frumvarpið um nýja Velferðarnefnd yrði að lögum 

þá hefði stjórnin fengið að heyra nægilega af vilja þingsins. Hann benti á að þessi nefnd 

myndi þá vera stjórninni til aðstoðar og ráðuneytis líkt og árið áður, um allar þær ráðstafanir 

sem ófriðurinn myndi hugsanlega gera nauðsynlegar.
32

 Einar bætti svo við: 

Jeg skil vel, að háttv. flutnm. (S.E.) treysti ekki stjórninni eins vel til að ráða fram 

úr þessu vandamáli og hann treysti þeirri stjórn, þeim manni, er að völdum sat hjer 

á landi í fyrra. En jeg vil benda honum á það, að engin ástæða er til að væna 

væntanlega Velferðarnefnd því, að hún gjöri ekki skyldu sína. Og jeg get sagt það 
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fyrir mig, að ef jeg sit áfram í því sæti, sem jeg sit nú í, þá mun jeg fara að ráðum 

meiri hluta Velferðarnefndarinnar í flestum tilfellum, eins og háttv. flutnm.(S.E.) 

gjörði í fyrra þegar hann var ráðherra.
33

 

Sigurður Eggerz taldi það alls ekki rétt að líta á þessa tillögu sína sem einhverskonar 

vantraustsyfirlýsingu á Velferðarnefndina eða stjórnina. Hann benti á að samskonar heimild 

til vörukaupa væri í frumvarpinu um Velferðarnefndina. Hann gat ekki skilið hvernig stjórnin 

gæti verið á móti tillögunni, enda styrkti hún einungis umboðið til þeirra gjörninga sem 

stjórnin sagðist vilja ráðast í. Sigurður sagði m.a. 

Jeg segi fyrir mig, að jeg mundi í sporum hæstv. ráðherra vera mjög glaður yfir 

því, að hafa ákveðinn þingviljann að baki mér. Og það má hæstv. deild vita, að 

samþykki hún ekki till., þá getur hún ekki kastað steini á stjórnina, þótt hún 

vanræki eitthvað í þessu efni... 

Það verða mjer mikil vonbrigði, ef háttv. deild samþykkir ekki jafn sjálfsagða 

tillögu og þá, er hjer liggur fyrir. En fari svo, þá er ekki nema eðlilegt, að menn 

hæðist að fuglafriðunarlögunum, og telji þau sem tákn um alvöru þingsins í 

stærstu velferðarmálum þjóðarinnar.
34

 

Pétur Jónsson skildi ílla þennan ákafa Sigurðar. Hann benti á að efnislega væri alls enginn 

ágreiningur um málið. Hann taldi tillöguna óþarfa þar sem stjórn og Velferðarnefnd myndu 

ráðast í þessar aðgerðir í nánustu framtíð. Hann benti á að í 2.gr. Velferðarnefndar-

frumvarpsins væri veitt heimild til kornvörukaupa erlendis, auk heimildar til lántöku upp á 

eina miljón krónur í þeim tilgangi. Hann sagði svo: 

Jeg álít það í alla staði rjett og sjálfsagt, að stjórnin fari nú þegar að grenslast eftir 

því, hvort hún geti fengið lánið, sem þarf, auk peningana í Ameríku, og eins hvort 

hún megi vera án þeirra peninga frá öðrum útgjöldum. Jeg hefi þá von, að þessi ½ 

milj. kr. í Ameríku sje handbær til kaupanna.
35

 

Pétur Jónsson lagði fram svokallaða rökstudda dagsskrá, sem hljóðaði svona. 

Í því trausti, að landsstjórnin, í samráði við væntanlega Velferðarnefnd, annist í 

tíma nauðsynlegar og lögmæltar ráðstafanir gegn bjargarskorti, tekur deildin fyrir 

næsta mál á dagskrá.
36

 

Sveinn Björnsson sem hafði setið í velferðarnefndinni árið áður lýsti einnig furðu sinni á 

tillögu Sigurðar. Hann skildi ekki hvers vegna Sigurður væri smeykur um að Velferðarnefndin 

myndi ekki sjálf grípa til þeirra aðgerða sem þörf væri á, líkt og hún hefði gert árið áður. 
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Stjórnin og Velferðarnefndin ljetu sjer ant um að gjöra allar þær ráðstafanir, sem 

nauðsynlegar þóttu. Þess vegna er engin ástæða til að væna núverandi stjórn og 

væntanlega Velferðarnefnd þess, að þær sitji auðum höndum og gjöri ekki neitt.
37

 

Sveinn sagði einnig: 

Annars vildi jeg stinga því að háttv. flutningsm. (S.E.), hvort hann sjái sér ekki 

fært að geyma tillöguna, þangað til ástæða er til að koma fram með hana. Það eru 

nú ekki margir dagar þangað til Velferðarnefndin verður kosin... 

Jeg vil bæta því við, út af ræðu hv. Flutningsm. (S.E.) , að jeg álít það rangt, ef 

ekki með öllu ósæmilegt, að draga þetta mál inn í pólitíkina.
38

 

Sigurður Eggerz var þó ekki á því að bíða með tillögu sína. Hann benti Pétri Jónssyni á það, 

að stjórnin þyrfti ekkert að „grennslast eftir því― hvort hún gæti fjármagnað kornvöruforðann.  

Jeg skýrði frá í framsöguræðu minni, að peningar væru geymdir í Ameríku, er 

grípa mætti til, og það svo miklir, að þótt ½ miljón króna væri varið til 

matvörukaupa, yrðu samt afgangs um 100.000 krónur. Auk þess má, ef í nauðirnar 

rekur, grípa til gullforða Íslandsbanka í þessu skyni, samkvæmt tilætlun þingsins í 

fyrra, þar sem seðlar Íslandsbanka voru þá gjörðir óinnleysanlegir. En ef stjórnin 

hefir gefið Íslandsbanka heimild til að geyma gullforða sinn í Kaupmannahöfn, 

eins og heyrst hefir, þá er það óforsvaranlegt og gagnstætt tilætlun þingsins 1914. 

Því að fyrir því vakti, að auðið væri að grípa til gullforðans, ef í harðbakkann 

slægi. Jeg beini þessu að þinginu til þess, að það gæti þess framvegis, að 

gullforðinn sje geymdur hjer. Nú á tímum hafa þjóðirnar vakandi auga með því, 

að auka og tryggja sem best gullforða sinn...
39

 

sje jeg ekki ástæðu til, að þingið trúi betur væntanlegri Velferðarnefnd en sjálfu 

sér.
40

 

Jeg hefi talað við einn mann úr þeirra Velferðarnefnd, eða matarnefnd mundi vera 

rjettast að kalla hana, og sagði hann, að það væri sitt stærsta áhugamál, að útvegað 

væri nóg af kornvörubirgðum... 

En þegar þessu sjálfsagða máli er hreyft hjer, þá þarf að rannsaka alt í milli himins 

og jarðar, og svo lendir ef til vill við það, að alt af er verið að rannsaka, en ekkert 

annað gjört. En þetta er stundum venjan, þegar menn vilja skjóta sjer undan 

einhverjum framkvæmdum, að láta þær kafna í málamyndarannsókn.
41

 

Sigurður Eggerz benti á að hálf miljón væri næg borgun fyrir 1/6 af öllu korni sem fluttist til 

landsins 1913. Hann var í sjálfu sér ekki mótfallinn því að meira fé yrði tekið að láni í þessum 

tilgangi en fyrst vildi hann nota það fé sem til væri, og búið var að slá lán fyrir.
42

 

Sveinn Björnsson var á allt öðru máli en Sigurður. Sveinn taldi að það eina rétta í stöðunni 

væri að samþykja heimildirnar fyrir stjórnina um lántöku upp á u.þ.b. eina miljón krónur. 
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Hann bætir við: 

Hitt, hve marga sekki eða tunnur skuli kaupa af hverri tegund fyrir sig, er 

áreiðanlega betur komið í höndum stjórnarinnar og Velferðarnefndarinnar en að 

flækjast fyrir þinginu í marga daga.
43

 

Sveinn Björnsson sagði svo: 

..þegar svo langt er komið, að háttv. flutnm. (S.E.) leyfir sjer að láta sjer þau orð 

um munn fara, að þeir sjeu unnandi sjálfstæði landsins, er sjeu fylgjandi 

þingsályktunartillögu hans, en við hinir ekki, þá er skörin farin að færast svo upp 

bekkinn, að segja má um þá: 

Fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. 

Jeg fullyrði að minnsta kosti fyrir sjálfan mig, að jeg er fullkomlega eins unnandi 

sjálfstæði þessa lands, og háttv. flutnm. (S.E.) og hans fylgifiskar.
44

 

Greidd voru atkvæði um rökstudda dagskrá Péturs Jónssonar og hún samþykkt. Þar með féll 

þingsályktunartillaga Sigurðar Eggerz niður. Sveinn Björnsson greiddi ekki atkvæði.
45

. Næsta 

mál komst því á dagsskrá 

Neyðarfundur 30.júli 1914 og lög um Velferðarnefnd 31.júlí 1914 
 

Til að glöggva sig á aðdragandanum að þingsályktun Sigurðar Eggerz 1915 um 

kornvörukaupin, er ágætt að byrja á því að skoða framboð hans sem ráðherraefni 

Sjálfstæðisflokksins 1914. Mótframbjóðandi hans var þá Sveinn Björnsson, sá síðarnefndi 

segir stuttlega frá þeim kosningaslag í endurminningum sínum. 

Þótt hugurinn væri svo mjög bundinn við stofnun Eimskipafélagsins, vannst mér 

þó tími til að stunda ýms málfærslustörf og skipta mér nokkuð af stjórnmálum... 

Við þessar kosningar komst sjálfstæðisflokkurinn enn í meirihluta á þingi. Leiddi 

það til þess, að Hannes Hafstein beiddist lausnar sem ráðherra. Kom nú í 

þingbyrjun um sumarið til kasta Sjálfstæðisflokksins að tilnefna ráðherra. Eftir 

nokkrar viðræður innan flokksins var það ráð tekið að hafa leynilegar kosningar 

innan þingflokksins um þann, sem bent skyldi á sem ráðherraefni... 

(Sigurður Eggerz, Skúli Thoroddsen og Sveinn Björnsson buðu sig fram, Skúli Thoroddsen 

dró sitt framboð svo til baka.) Sveinn heldur áfram. 

Eftir  margendurteknar tilraunir stóðu sakir loks svo, að „slagurinn― virtist ætla að 

standa milli Sig. Eggerz og mín... 
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Á fundi um kvöldið - eða daginn eftir – urðu úrslitin þau, að Sig. Eggerz fékk 

meiri hluta atkvæða og var tilnefndur af flokknum sem ráðherraefni... 

Er úrslitin voru komin, varð ég feginn, hálfskammaðist mín fyrir að hafa ekki sagt 

til undireins. En Sig. Eggerz hélt sýnilega, að ég væri sigraður andstæðingur, sem 

hann mælti nokkur huggunarorð til. Varð Sigurður svo ráðherra eftir að hafa siglt 

á konungsfund.
46

 

Sveinn skrifar jafnframt: 

Er ófriðurinn mikli skall á í ágústbyrjun, var nýskipaði ráðherrann ekki kominn til 

landsins. Þinginu var ljóst, að ýms vandamál mundu sigla í kjölfar ófriðarins, sem 

sérstakrar meðferðar þyrftu. Í því tilefni kaus það fimm manna nefnd, sem skyldi 

vera ráðherra til aðstoðar um þessi efni, bæði meðan Alþingi sæti og milli þinga. 

Var ég settur í þessa nefnd, sem lengi gekk undir nafninu „Velferðarnefndin―. 

Hún tók þegar til óspilltra málanna og var tekin til starfa, er ráðherra kom.
47

 

Síðasta setningin hér að ofan bendir annað hvort til þess að minnið hafi svikið Svein 

Björnsson eða þá hitt, að nefndin hafi verin tekin til starfa áður en hún fékk til þess umboð 

með lögum. Sigurður Eggerz kom til landsins nóttina 30. júlí 1914, en var mættur á þing 

árdegis klukkan 9:00 þann 31. júlí.
48

 Lögin um „ráðstafanir gegn ófriðarhættu― sem innihéldu 

heimild til að kosin yrði nefnd til ráðgjafar ráðherra um „ófriðarráðstafanir―, voru tekin fyrir í 

efri deild þingsins þann 31.júlí klukkan 12:10. Fyrstu umræðu lauk klukkan 12:30. Annari 

umr. klukkan 12:40 og þriðju umræðu stuttu seinna, þar sem engin tók til máls.
49

 Frumvarpið 

öðlaðist konungsstaðfestingu 1. ágúst. Afgreiðslan í efri deild þingsins var samkvæmt Ísafold,  

„rösklegast afgreidda löggjöfin í sögu landsins.―
50

 Lögin eru hér birt nánast í heild sinni, nema 

3.gr. er sleppt enda er innihald hennar ekki af neinni þýðingu í þessu riti og pláss takmarkað. 

Ég undirstrika í lögunum þau atriði er hafa mesta þýðingu hér. 

 

1.gr. Sameinað Alþingi, kýs jafn skjótt sem verða má, 5 manna nefnd, til þess að vera 

landsstjórninni til ráðuneytis um ráðstafanir til að tryggja landið gegn hættu, sem því geti 

stafað af ófriði stórvelda í Norðurálfu. 

2.gr. Í þessum tilgangi heimilast stjórninni, ef þörf gerist: 

1. Að kaupa frá útlöndum fyrir landssjóðs hönd hæfilegar birgðir af 

nauðsynjavöru, svo sem korni, kolum, salti, steinolíu, vjelaolíu, veiðafærum, 

læknislyfjum o.s.fv. 
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2. Að verja til slíkra kaupa handbæru fje landssjóðs, er hann má missa frá öðrum 

lögmæltum útgjöldum, sbr. þó 4. lið. 

3. Að taka enn fremur alt að500 þúsund króna lán til slíkra kaupa. 

4. Að stöðva fjárgreiðslur þær, sem taldar eru í fjárlögunum fyrir árin 1914 og 

1915 í 13. grein, B II-XVIII, svo og allar lánveitingar úr viðlagasjóði, er 

heimilaðar eru í fyrgreindum fjárlögum, þó svo að eigi komi í bága við þegar 

gjörða samninga og ráðstafanir um verk eða loforð um lánveitingar á þessu ári. 

3.gr. (Þessi grein inniheldur heimild fyrir landsstjórnina til að banna útflutning á ákveðnum 

vörum, auk þess að ákvarða refsingar fyrir brot á banninu.) 

4.gr. Landstjórnin ákveður, hvort gjöra skuli framangreindar ráðstafanir og hve nær, svo og 

á hvern hátt skuli ráðstafa birgðum þeim, sem keyptar kunna að verða samkvæmt 

lögum þessum, og hvernig skuli selja þær.  

 Enn fremur má landsstjórnin, ef almenningsþörf í einhverju bygðarlagi krefur, taka 

eignarnámi matvæli og eldsneyti hjá kaupmönnum eða framleiðendum, enda komi 

fullt endurgjald fyrir. 

5.gr. Lög þessi öðlast  gildi þegar í stað og gilda þar til næsta Alþingi kemur saman.
51

 

Eins og sést á þessum lögum þá innihalda þau, auk heimildar til þess að kjósa ráðgjefandi 

milliþinganefnd einnig heimildir til að kaupa nauðsynjavöru til tryggingar landinu og að taka 

lán upp á allt að 500 þúsund krónur í því skyni. Til viðmiðunar voru tekjur ríkissjóðs árið 

1914 , 2.309.862 kr.
52

  Gjöldin voru nokkuð hærri og nam mismunurinn samkvæmt fjárlögum 

tæplega 71.000 krónum.
53

 

Þegar Sigurður Eggerz mætti til þings morguninn 31. júlí 1914, var ekki einungis verið að 

ræða kaup á kornvöruforða, eins og orð Sveins Björnssonar um að „nefndin hafi þegar verið 

tekin til starfa― gætu e.t.v. bent til. Hinsvegar var haldið áfram umræðum um náskylt mál sem 

rætt hafði verið á þinginu, nóttina áður og að Sigurði Eggerz fjarstöddum, og fyrir luktum 

dyrum. Nú skulum við aðeins skoða um hvað það mál snérist helst. 

Þann 30. júlí 1914 klukkan 23:00 var þinginu útbýtt „tillögu til þingsályktunar um að skora á 

landsstjórnina að víxla handbæru fé landssjóðs í gull.“ 

Flutningsmenn voru þeir: Einar Arnórsson, Matthias Ólafsson, Björn Kristjánsson, Sveinn 

Björnsson, Ólafur Bríem, Magnús Pjetursson, Steingrímur Jónsson og Sigurður Stefánsson.
54

 

                                                           
51

 Alþingistíðindi 1914 A, bls 412-413 
52

 Alþingistíðindi 1915 A, d 9 
53

Alþingistíðindi 1915 A, d 11 
54

 Alþingistíðindi 1914 B, d 15 



18 
 

Þeir fjórir fyrst nefndu eru hér hafðir skáletraðir til aðgreiningar, enda voru þeir hinir sömu 

fjórir menn og lögðu fram frumvarpið sem heimilar „Velferðarnefndina―.
55

 Þrír þeirra settust í 

nefndina um leið og hún var skipuð, ásamt fyrrverandi ráðherra Hannesi Hafstein og Jóni 

Magnússyni. Sá fjórði, Einar Arnórsson tók sæti Matthíasar Ólafssonar í nefndinni þegar 

mannaskipti urðu
56

 en tók einnig við ráðherraembætti af Sigurði Eggerz 1915. Til gamans má 

einnig geta þess að Einar Arnórsson varð síðar rektor Háskóla Íslands árin 1918-1919 og svo 

aftur 1929-1930. Einar var einnig forseti sögufélagsins 1935-1955.
57

 

Fundurinn hófst kvöldið 30. júlí með því að forseti þingsins tilkynnti þingmönnum að 

fundurinn hafi verið skipaður með skyndiboði án þess að hafa verið auglýstur í dagskrá eins 

og venja var og að hann yrði þegar hafinn fyrir luktum dyrum. 

Skúli Thoroddsen hreyfði andmælum: 

Jeg sje ekki nauðsyn á því, að halda fund þennan fyrir lokuðum dyrum, og vildi fá 

að heyra ástæðurnar fyrir því, að svo á að gjöra.
58

 

Ekki stóð á svari Hannesar Hafsteins: 

Með því að háttv. þm. sjálfum mun allflestum óljóst um hvað á að tala á 

skyndifundi þessum, hvað þá hitt, hverja afstöðu þeir eigi að taka, þá sýnist mjer 

naumast tími til kominn að bjóða almenningi upp á að hlusta á umræðurnar.
59

 

Því næst voru greidd atkvæði um hvort halda skyldi fundinn fyrir luktum dyrum og það 

samþykkt með öllum atkvæðum nema þremur.
60

 

Fyrsti flutningsmaður var Einar Arnórsson. Hann tilkynnti þingmönnum að símskeyti hefði 

borist til landsins, þess efnis að ófriður væri hafinn milli Austurríkis og Serbíu. Hann sagði 

einnig frá því að í kjölfarið hefði ákveðinn þingflokkur átt fund deginum áður um hvernig 

þyrfti að bregðast við þessum tíðindum. Komst þingflokkurinn að þeirri niðurstöðu að kjósa 

skyldi í nefnd, nokkra menn til að íhuga málið.Nefndin tók til starfa þá þegar og kom svo 

fram með þessa þingsályktunartillögu. 
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Á þessu má sjá að minnið sveik ekki Svein Björnsson hvað þetta varðar, nefndin var vissulega 

tekin til starfa áður en ráðherra kom til landsins. Hinsvegar fékk hún engar lagalegar heimildir 

fyrr en eftir heimkomu Sigurðar Eggerz. 

Samkvæmt Einari var aðal starf nefndarinnar tvíþætt. Annarsvegar að tryggja að landið lenti 

ekki í sveltu með því að afla birgða frá útlöndum og hinsvegar að hlutast til um að nauðsynjar 

flyttust ekki úr landi.
61

 Sigurður las upp skeytið frá Íslandskontor í Kaupmannahöfn. 

Konfererað við utanríkisstjórn í dag; útlitið afleitt alstaðar; korn stórstígur; símar 

aftur um kol; ekki mobiliserað hjer enn; en um exportteppu óvíst. Jeg tilraader 

forsyning hurtigst.
62

 

Þetta skeyti staðfestir að það svar engin „exportteppa― að svo stöddu, engin „mobilisering― 

hersins, sendandinn hafði ekki kannað verð á kolum áður en hann sendi skeytið, en tók samt 

fram að upplýsingar um kolin væru væntanlegar. Skeytið staðfesti að kornverð færi hækkandi. 

Þetta hljómar frekar eins og svar við fyrirspurn, heldur en tilkynning. „Jeg tilrader forsyning 

hurtigst.― 

Síðustu orðin í skeytinu gefa þó klárt tilefni til þess að senda eftir vörum. Það var engin 

„exportteppa―, svo það hefði átt að vera einfalt mál að panta einfaldlega vörur eftir 

hefðbundnum leiðum, ef menn vildu byrgja landið t.d. til þriggja mánaða, en það var einmitt 

sá tími sem nefndin taldi nauðsynlegt að byrgja landið fyrir.
63

 Þ.e.a.s. lítið mál, ef menn voru 

á annað borð borgunarmenn fyrir forðanum. 

Einar Arnórsson sagði nefndina hafa komist að þeirri niðurstöðu að forðinn myndi kosta 

u.þ.b. eina milljón krónur með „vanaverði―. Svo sagði Einar. 

Eftir upplýsingum þeim sem nefndin fékk, má telja líklegast að margar þeirra 

verði helst fáanlegar frá Ameríku, svo sem hveiti, hrísgrjón, haframjöl og 

steinolía, ef á þyrfti að halda, þó að nefndin hins vegar gjöri ráð fyrir, að 

steinolíufjelagið geti sjeð fyrir henni. Kol er ekki ólíklegt að hægt mundi að fá frá 

Bretlandi, og ekki víst að mikil ástæða sje fyrir stjórnina að hlutast til um 

kolaútvegun; kolakaupmennirnir mundu annast það.
64

 

Þetta er ansi merkilegur framburður. Nefndin óttaðist sem sagt vöruskort, siglingabann um 

Atlantshaf o.s.f.v. vegna styrjaldar, en taldi þó enga hættu á öðru en að steinolía og kol myndu 

eftir sem áður eiga greiða leið til landsins. 
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Það eru vísbendingar um hvað hér er á ferðinni í endurminningum Sveins Björnssonar, þar 

segir hann m.a. þetta. 

Hannes Hafstein, sem einnig átti sæti í nefndinni, réð eindregið frá 

steinolíukaupunum vegna þess, að með því væri tekin upp samkeppni við danska 

steinolíufélagið, sem væri deild úr Standard Oil, en af því gæti m.a. leitt, að við 

fengjum enga steinolíu síðar. Standard Oil væri svo voldugt, að það gæti stöðvað 

alla olíuflutninga til Íslands, ef félagið villdi grípa til slíkra hefndarráðstafana.
65

 

Hér gæti verið komin aftur upp sú togstreita sem var m.a. á milli Björns Jónssonar og 

Hannesar Hafstein varðandi t.d. samninga ríkis við annarsvegar Sameinaða gufuskipafélagið 

og hinsvegar Thorefélagið sem ég minntist lauslega á í kaflanum um aðdragandan hér á 

undan. Þó gætu þetta sjálfsagt verið réttlætanlegar áhyggjur Hannesar af framhaldinu. 

Meirihluti Velferðarnefndarinnar lét þó ekki segjast. Sveinn segir frá í endurminningum 

sínum. 

Steinolíuna keyptum við af Texas Oil Co. Við fórum fram á og fengum að lokum 

hátíðlega yfirlýsingu frá sölustjóra félagsins í New York, að félagið mundi fúst til 

að selja áfram steinolíu til Íslands. En kátlegar þóttu honum ástæðurnar fyrir því 

að vilja fá slíka yfirlýsingu. Allir, sem hefðu vöru á boðstólnum, villdu selja. Og 

sem betur færi, væri heimurinn nógu stór til þess, að rúm væri bæði fyrir Standard 

Oil og hans félag.
66

 

Einar Arnórson hélt áfram framsögu sinni á þinginu og skýrði viðstöddum frá ástæðunni fyrir 

þingsályktunartillögunni. 

Ástæðan fyrir því að till. þessi er komin fram, er sú, að seðlar vorir eru ekki 

gjaldgengir erlendis, annarstaðar en í Danmörku og ef til vill í Noregi. Því er 

sjálfsagt að reynt sje að fá skift handbæru fje landssjóðs í gull, svo að 

landsstjórnin hafi á reiðum höndum gjaldeyri, sem víst er að gjaldgengur sje, hvar 

sem vörur kann að þurfa að kaupa. Að vísu má gjöra ráð fyrir að erfitt verði að 

afla gullsins; þó virðist oss eigi mega leggjast undir höfuð að reyna það.
67

 

Einar Arnórsson bætti þó við. 

Að endingu tek jeg það fram, að nefndin treystir því, að bankarnir muni gjöra alt, 

sem þeir geta, til þess að greiða fyrir málinu.
68

 

Hér er annar merkilegur framburður sem vert er að skoða betur. Íslandsbanki var einkabanki 

og gullforði hans var því í einkaeigu. Hvers vegna vildu eigendur bankans gera allt til að 

greiða fyrir því að gullforði bankans yrði haldlagður af íslenska ríkinu? Tvennt kemur hér til 
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álita að mínum dómi. Annað hvort hafði bankinn ekkert gull eftir til að greiða út og því um 

málamyndagjörning að ræða, eða þá hitt að eigendur bankans vildu forða gulli sínu frá því að 

lenda í höndunum á þriðja aðila. Ég legg ekki fram kenningu um þetta atriði, set þetta fram 

fyrir lesandann til íhugunar. Ég mun koma aftur að þessu atriði síðar. 

Það voru  enda þingmenn sem hlýddu á framsögu Einars, sem áttu erfitt með að skilja 

afhverju Íslandsbanki ætti að vilja afhenda Íslenska ríkinu gull sitt. Benedikt Sveinsson mælti 

eftir að Einar Arnórsson lauk framsögu sinni. 

Áður en gengið er til atkvæða um tillögu þessa, vildi jeg fá að heyra hjá háttv. 

flutnm. tillögunnar, hvernig þeir hugsi sjer að hægt muni að fá gullið.
69

 

Einar Arnórsson svaraði því til að hann væri ekki nógu banka- og viðskiptafróður maður til að 

svara fyrirspurninni, en biðlaði til Björns Kristjánssonar bankastjóra að taka til máls um þetta 

atriði. Björn Kristjánsson gaf svo svar sitt. 

Mjer finnst það ekki liggja hjer fyrir að svara fyrirspurn háttv. þm. N.-Þing. 

(B.S.). Þótt stjórninni sje gefin heimild til að víxla svo miklu af handbæru fje 

landsins í gull sem hægt er, þá liggur það ekki hjer fyrir að ráða fram úr, hvernig 

það skuli gjöra. Annars býst jeg við að stjórnin snúi sjer til bankanna hjer, og afli 

sjer vitneskju um það, hvert lið þeir geta hjer veitt,
70

 

Hannes Hafstein taldi töluverðar líkur á því að fréttaskeytin að utan, til blaðanna um 

styrjöldina,hefðu verið nokkuð ýkt. Hann taldi mikilvægt að hlaupa ekki á sig í þessum efnum 

og sagði. 

Þess er fyrst að gæta, að ef vjer förum að kaupa forða frá útlöndum, þá mundi það 

naumast forsvaranlegt, að landssjóður, meðan annars er kostur, færi að senda 

hjeðan úr landinu gull fyrir hann, heldur mundi talið sjálfsagt, meðan unt er, að 

borga hann með ávísunum á erlenda banka.
71

 

 

Hannes bætti því við að ef að stjórnin heimti af bankanum að fá alla seðla sína leysta inn fyrir 

gull, þá myndi gullforði bankans rýrna svo mikið að draga þyrfti inn og minnka seðlamagn 

bankans með skelfilegum afleiðingum fyrir allt viðskiptalífið. Hannes lýsti þó yfir stuðningi 

við þá ráðagerð að tryggja kornforða og aðrar nauðsynjar til landsins.
72
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Björn Kristjánsson lagðist til varnar og benti á að nefndin hefði hagað tillögu sinni svona 

vegna þess að svo hefði getað farið að síma- og póstsamband rofnaði og þá myndi ekki vera 

hægt að greiða með ávísunum á aðra banka. Þess vegna væri gott að hafa við hendina nokkurn 

gullforða ef annað þryti. Hann bætti við. 

Það dettur engum í hug, að landsstjórnin eigi að fara að skerða nauðsynlegan 

gullforða Íslandsbanka; svo að alt tal um það er hreinasti óþarfi.
73

 

Umboðsmaður ráðherra, Klemens Jónsson, tók undir orð Björns. Hann ítrekaði þá staðreynd 

að seðlar íslendinga væru ónothæfir erlendis og því nauðsynlegt að hafa eitthvert gull til reiðu 

ef svo kynni að fara að sækja þyrfti neyðarbirgðir. Klemens benti á að landssjóður væri með 

um 200.000 krónur í seðlum til að leysa inn hjá Íslandsbanka, en viðurkenndi þó, að hann 

vissi ekki hversu mikið til væri af gulli í bankanum.
74

 

Hannes Hafstein upplýsti hann um það að alls væri á bilinu 1.600.000-1.800.000 krónur, úti af 

seðlum frá bankanum. Tryggingin að baki seðlanna væri á bilinu 600.000-700.000 kr. Þar af 

um 450.000 kr. í hreinu gulli. Þar af leiðandi taldi Hannes að það myndi rústa bankanum ef 

landssjóður leysti alla seðla sína inn fyrir gull.
75

 

Eggert Pálsson hafði af því áhyggjur að þessar aðfarir þingsins að næturþeli gætu vakið ótta 

hjá almenningi. Hann benti á að réttara hefði verið að stjórnin hefði einfaldlega gripið til 

þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar voru í kyrrþey, svo sem að víxla seðlum landssjóðs í 

gull.
76

 

Eiríkur Briem hóf máls á því hvar geyma ætti gullið. Hann vildi vita hvort það yrði hér heima 

eða í Englandi. Hann sagði svo. 

Mjer virðist að það væri best komið í Englandsbanka, svo að við gætum borgað 

þær nauðsynjar okkar, sem við kaupum ytra, með ávísun til seljandans á 

Englandsbanka. Mjer virðist orðalag tillögunnar ekki útiloka þetta, og viljað eins 

beina þeirri spurningu til nefndarinnar, hvort þetta sje ekki rjett skilið hjá mjer.
77

 

Einar Arnórsson svaraði fyrirspurn Eiríks á þennan veg. 
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Viðvíkjandi því, sem háttv. 2.kgk. (E.B.) sagði, skal jeg geta þess, að nefndinni 

hefir ekki komið til hugar að binda stjórnina með það, hvar hún geymdi 

gullforðann.
78

 

Athugasemd Einars hér að ofan er sérstaklega eftirtektarverð í ljósi þeirra ummæla sem Björn 

Kristjánsson var nýbúin að gefa um ástæður nefndarinnar fyrir innlausn seðla landssjóðs í 

gull. 

Björn sagði eins og ég minntist á hér að ofan, að ástæðan sem nefndin taldi vera fyrir þörf 

landssjóðs á gullinu, væri ef vera skyldi að síma og póstsamband rofnaði og ótækt yrði því að 

greiða með ávísunum. Þá þyrfti gullið að vera við hendina svo hægt væri að setja það á skip 

og hafa það meðferðis til greiðslu á nauðsynjum. Nú sagði Einar Arnórsson  að nefndin vildi 

ekki binda stjórnina með það hvort gullið yrði í landinu. 

Eftir að Einar hafði lokið máli sínu var lögð fram skrifleg tillaga sem bæði Einar og Björn 

undirrituðu ásamt fleirum um að umræðum yrði lokið. Tillagan var felld.
79

 

Næst ræddu Karl Einarsson, Bjarni Jónsson og Pjetur Jónsson um tillöguna án þess að neitt 

nýtt markvert kæmi fram. Að því loknu fékk Hannes Hafstein orðið aftur. 

Jeg vil að eins leyfa mjer að koma fram með þá tillögu, og skora fastlega á alla 

háttv. þingmenn að láta það eftir, að þessu lítt hugsaða máli verði ekki ráðið til 

lykta nú í kveld. Ein af ástæðunum til þess er sú, að þessi bráða fundarsamköllun í 

sameinuðu þingi að næturlagi hefir vakið ugg og ótta í bænum, sem ef til vill getur 

orðið háskalegur fyrir bankana, þar sem hann getur orðið því valdandi, að menn 

þyrpist að þeim þegar á morgun til að rífa út inneignir sínar.
80

 

Björn Kristjánsson tók næstur til máls. 

Út af því sem háttv. þingmaður Vestm. (K.E.) og fleiri háttv. þingmenn hafa sagt 

um það, að tillöguna mætti skilja svo, að stjórnin ætli að heimta gull af 

Íslandsbanka, skal jeg taka það fram til að fyrirbyggja misskilning, að það hefir 

engum í nefndinni dottið í hug, að sú leið yrði farin, heldur að landsstjórnin 

útvegaði með hjálp bankanna gull frá útlöndum. Það hefir engum dottið í hug að 

skipa landsstjórninni að fara niður í Íslandsbanka og eyðileggja hann með því að 

heimta gullið af honum.
81
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Þegar hér var komið var komin fram tillaga frá Hannesi Hafsteini og nokkrum öðrum 

þingmönnum um að fresta umræðum til morguns og var tillagan samþykkt með öllum 

atkvæðum nema einu.
82

 

Næsta morgun var Sigurður Eggerz mættur á þing, eins og áður hefur komið fram. 

Litlar umræður áttu sér stað, aðeins tveir þingmenn fyrir utan flutningsmanninn Einar 

Arnórsson tóku til máls. Þó voru greidd atkvæði um nokkrar breytingartillögur á 

þingsályktunartillögunni. Upprunalega tillagan var felld, en hún hljómaði svona.
83

 

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að víxla öllu handbæru fje landssjóðs í 

gull, svo sem unt er og nauðsyn krefur, vegna innkaupa fóðurs eða annara birgða, 

er nauðsynleg kunna að verða sökum yfirvofandi eða byrjaðaðrar Norðurálfu-

styrjaldar.
84

 

Eftir breytingar hljómaði svo tillagan á þennan hátt. 

Alþingi ályktar, að heimila landsstjórninni að koma handbæru fje landssjóðs í 

gull, svo sem unt er, og nauðsyn krefur, vegna innkaupa matvæla eða annara 

birgða, er nauðsynleg kunna að verða, sökum yfirvofandi eða byrjaðrar 

Norðurálfustyrjaldar, og skal það gert á þann hátt, að landssjóður skifti á 

handbæru fje sínu og fje því, er bankarnir hjer eiga eða kunna að geta útvegað í 

útlöndum og koma því til geymslu í Englandsbanka.
85

 

Eins og sjá má á þessum tveimur tillögum þá hefur geymslustaður gullsins verið fastráðinn í 

þeirri útgáfu tillögunnar sem var samþykkt. Það var ekki ætlun nefndarinnar að „binda 

stjórnina með það, hvar hún geymdi gullforðann― svo ég noti orð Einars Arnórssonar. 

Reyndar átti nefndin tillögu um málamiðlun sem ekki náði fram að ganga heldur. Einar 

Arnórsson gerði grein fyrir því orðalagi. 

...að gullið skuli geyma annað hvort hjer á landi eða í Englandsbanka.― Þessu var 

bætt við fyrir bendingu eins háttv. þingmanns, sem þótti vissara að taka það fram, 

að gullið þyrfti ekki endilega að geymast hjer á landi. Jafnvel þó nefndin liti svo á, 

að stjórninni væri heimilt að geyma gullið erlendis, þó að ekkert væri um það sagt 

í tillögunni, þá fanst henni engin ástæða til að hafa á móti því, að það stæði þar.
86

 

Um tillögu Karls Einarssonar sem innihélt orðalagið sem batt hendur stjórnarinnar um 

geymslustað gullsins, hafði Einar Arnórsson m.a. þetta að segja. 
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Þá er brtt. hv. Þingmanns Vestm. (K.E.) á þingskjali 296. Hún fer í rauninni ekki 

fram á neina verulega efnisbreytingu. Jeg kann þó ekki allskostar við orðalagið,
87

 

Karl Einarsson svaraði fyrir tillögu sinni á þennan veg. 

Það er ekki hægt að setja neitt bann fyrir stjórnina, hvernig hún megi ekki haga 

sjer í þessu máli. Tillagan getur ekki verið annað en leiðbeining fyrir hana, en þá 

tel jeg rjett að það komi skýrt fram, að þingið álíti ekki þörf á því nú, að hún dragi 

undir sig alt gull í landinu. En það vil jeg taka fram, að svo getur staðið á, að 

stjórninni sje það ekki að eins heimilt, heldur skylt. Getur hún sjálf gefið út lög, 

sem heimila það. Jeg vona að til þess þurfi ekki að koma, en allur er varinn góður. 

Og jeg álít tillöguna varlegar orðaða ef hún verður orðuð á þann hátt, sem jeg hefi 

stungið upp á.
88

 

Það er ekki gott að segja hver ætlun „stjórnarinnar― var nákvæmlega. Ráðherrann hafði 

auðvitað verið fjarverandi á meðan mest allar umræðurnar áttu sér stað nóttina áður, þannig að 

það er kanski erfitt að tala um ætlanir stjórnarinnar í þessu sambandi. Án þess að eiga á hættu 

að fullyrða of mikið, þá er ljóst, og óhætt að fullyrða að tilætlanir nefndarinnar um að binda 

ekki stjórnina um val á geymslustað fyrir gullið urðu að engu í tillögunni. 

Það er líka á hreinu að þær ástæður sem nefndarmenn gáfu fyrir þörfinni á gullinu hefðu 

brostið ef farið hefði verið að tillögunni og gullinu komið fyrir í Englandsbanka. 

Næst skulum við skoða tenginguna á milli gullforðamálsins og kornforðamálsins. 

Eftir að umræðum um þingsályktunartillöguna um víxlun á fé landssjóðs í gull hafði verið 

frestað, einhvern tímann eftir miðnætti aðfararnótt föstudagsins 31. júlí, hélt þingstarfið þó 

áfram enn lengra fram á nótt. Næsta mál var ekki rætt á sameinuðu þingi, þ.e.a.s. efri deild 

þingsins tók ekki þátt í þeim umræðum.  

Framsögumaðurinn Einar Arnórsson gerði grein fyrir „frumvarpi til laga um ráðstafanir, til 

þess að tryggja landið gegn hættu, sem stafað gæti af ófriði í Norðurálfu― fyrir eyrum 

syfjaðra þingmanna neðri deildar, og enn að Ráðherranum fjarrverandi. 

Eg vildi byrja ræðu mína í þessu máli með því að lýsa yfir því, að eg vonast til, að 

þetta mál valdi ekki eins miklum hita hér í deildinni og þingsályktunartillagan olli 

í sameinuðu þingi. 

Eg vonast til, að vér getum rætt þetta mál með ró og stillingu. Eg get vísað til 

ræðu minnar í sameinuðu þingi áðan. Þetta frumvarp er komið frá sömu nefnd, 

sem fjallaði um þingsályktunartillöguna. Eg get því látið sömu orð gilda. Við 
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þessa umræðu málsins kemur ekki til greina að fara út í einstakar greinar 

frumvarpsins. Eg skal ekki lengja umræðurnar meir að svo komnu.
89

 

Einhverjar umræður urðu þó um frumvarpið þarna um nóttina og Guðmundur Hannesson 

hafði m.a. þetta að segja um það. 

Mér er það ekki vel ljóst, hvernig menn geta verið að tala um það, að hungursneyð 

vofi yfir, þar sem vér höfum meiri matvæli í landinu en vér getum étið á hálfu ári. 

Hér liggja heilir skipsfarmar af saltfiski, og svo mun víðar á landinu. Fyrir norðan 

veiðist síld svo tugum þúsunda tunna skiftir, ef að vanda lætur, og vita allir, að þar 

er um meiri matarbirgðir að ræða, en landið þarf á að halda. Nei! Vér höfum 

margfalt meiri matvæli en vér þurfum, ef ófriðurinn dregst ekki fram úr öllu því, 

sem sennilegt er. Það er líka alveg áreiðanlegt, að vér þurfum ekki annað en bjóða 

hvaða þjóð sem í ófriði á og á annað borð yfir hafið kemst, að láta hana fá fisk og 

kjöt í stað korns. Og erfiðast af öllu er að afla þeirrar vöru. Meðan Englendingar 

fljóta á hafinu erum vér vissir með að geta komist að góðum skiftum á fiski, kjöti 

og korni. Að þessu leyti erum vér líklega betur settir en allar aðrar þjóðir í 

Evrópu.
90

 

Það tóku ekki fleiri andstæðingar frumvarpsins til máls um nóttina en málinu var vísað til 

annarar umræðu, þingmenn gátu nú lagst til hvílu í nokkrar klukkustundir.
91

 

Snemma að morgni föstdagsins 31. júlí var málið tekið til annarar umræðu. Það urðu nokkrar 

umræður þá um morguninn, aðallega um ýmsar breytingartillögur. Að lokum voru greidd 

atkvæði um þær og frumvarpið loks samþykkt og vísað til efri deildar. Sigurður Eggerz var 

einnig fjarverandi við þá atkvæðagreiðslu.
92

 En þegar þingmenn komu úr hádegismat þennan 

dag, hafði efri deild þingsins einnig afgreitt lögin um „ófriðarráðstafanir― og Velferðarnefndin 

þá, formlega orðin að veruleika.
93

 

Neyðarlög um ráðstöfun á gullforða Íslandsbanka 2. ágúst 1914 
 

Þinginu hafði tekist að afgreiða frumvarpið um ófriðarráðstafanir á methraða. Eftir að Ísafold 

birti blaðagrein sína um erlendu símskeytin undir fyrirskriftinni „Evrópustríð í aðsígi―, 

miðvikudaginn þann 29. júlí 1914, liðu ekki nema tveir dagar þar til lög höfðu verið sett um 

„ófriðarráðstafanir― og „Velferðarnefnd― til að koma í veg fyrir hungursneyð í landinu. Þegar 

vinnulúnir þingmenn fóru í helgarfrí föstudaginn 31. júlí, þurftu þeir því ekki að hafa 

samviskubit yfir því að viðbrögð þeirra við stríðinu hefðu verið seint á ferðinni. Í frétt 
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Ísafoldar kemur t.d. fram að hafnar væru orustur á milli Serba og Austurríkismanna, að Rússar 

hervæddust og að Þýskalandskeisari og Frakklandsforseti hefðu báðir rofið áætlanir sínar á 

ferðalögum sínum erlendis og haldið til síns heima í flýti. Bretar héldu sér hlutlausum enn 

sem komið var o.s.f.v.
94

 Sem sagt, alls ekkert í kortunum um lokaðar siglingaleiðir um 

Atlantshaf og því ekki alveg skýrt af hverju mönnum lá svo mjög á að skipa „matarnefnd― 

eins og hún var m.a. kölluð í blöðunum
95

 strax fyrir helgi.  

Þingmenn fengu þó ekki að hvíla sig um helgina, því á sunnudeginum fluttu meðlimir 

Velferðarnefndarinnar enn eitt frumvarpið. Hafði frumvarpið um ófriðarráðstafanir náð 

konungsstaðfestingu á laugardeginum. Þingmönnum  var nú fengið í hendur svohljóðandi 

frumvarp: 

Frumvarp til laga um ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka, innstæðufé í bönkum og 

sparisjóðum og á póstávísunum.
96

 

Sveinn Björnsson var framsögumaður frumvarpsins. 

Þetta frv. á þingskj. 319 er flutt af oss, sem kosnir vórum í svokallaða 

velferðarnefnd samkv. lögum þeim, er í gær náðu konungsstaðfestingu. Það 

stendur svo á, að í gær vóru teknar út úr Íslands banka 40. þús. kr. í gulli – þar á 

meðal 20 þús. kr. af skipstjóra danska varðskipsins, Valsins. Stjórn bankans var 

hrædd við þær afleiðingar, sem það kynni að hafa, ef handhafar Íslandsbankaseðla 

færi í stórum stíl að nota sér þann rétt, sem þeir hafa til að krefjast þess, að 

seðlarnir yrðu leystir út með gulli. Ef þessu væri haldið áfram og engar skorður 

við reistar, þá gæti svo farið innan skamms, að alt gull væri tekið út úr bankanum 

og flutt til útlanda. Hér ber þess að gæta, að landssjóði er það nauðsynlegt að hafa 

eitthvað af gulli í landinu að grípa til, til þess að birgja landið nauðsynjavöru, og 

ennþá er ekkert endanlegt svar fengið um það, hvort hægt sé að ná í gull frá 

útlöndum. Þegar svona stendur á, er það bráðnauðsynlegt að gera einhverjar 

ráðstafanir til þess, að landið verði ekki svift þeim eina gjaldmiðli, sem á slíkum 

tímum er nothæfur milli þjóða. Í Danmörku hefir þótt nauðsynlegt að gera svona 

lagaðar ráðstafanir.
97

 

Sveinn tók fram að lögin ættu aðeins að vera til bráðabirgða og því aðeins gilda til 

októberloka 1914.
98

 

Sveinn lauk svo máli sínu með þessum orðum. 
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Eg vænti þess, að frv. verði samþykt, án þess að langur tími tefjist til umræðu. 

Ósk flutningsmanna er sú, að það gangi í gegn umræðulaust.
99

 

Ekki fór frumvarpið í gegnum þing alveg umræðulaust en afar litlar umræður voru þó um það. 

Það kom fram eitt atriði af þýðingu fyrir okkur sem 100 árum síðar viljum glöggva okkur á 

því hvað hér var á ferðinni. 

Eins og ég minntist á í kaflanum „Neyðarfundur að næturlagi 30 júlí― sem fjallar um 

þingsályktunartillöguna um víxlun Íslandsbankaseðla landssjóðs í gull, þá sætir það nokkurri 

furðu að bankastjórnin skyldi vilja greiða fyrir því máli, að sögn flutningsmanna. Ég bennti á  

að hér væri jú um gull í einkaeigu að ræða. 

Í umræðunum um neyðarlög Velferðarnefndarinnar sunnudaginn 2.ágúst leggur þingmaðurinn 

Bjarni Jónsson fram hugmynd um breytingu á orðalagi laganna á þann veg að bankanum sé 

gert skylt að afhenda landsjóði gull sitt, í stað þess að óska eftir því. Bjarni segir. 

Eg vildi aðeins spyrja um það, hvort nokkuð væri á móti því að breyta 1. gr. 

þannig, að orðin >>eftir ósk bankastjórnarinnar<< félli burt. Eg kann ekki við 

slíkt orðalag á löggjafarmáli frá alþingi, því að þarmeð væri lagt undir bankann 

frumkvæði í alþjóðar nauðsynjamáli, og gæti hann því valdið, að engin bót yrði á 

gerð, þótt voði væri fyrir dyrum.
100

 

Sveinn Björnsson útskýrir fyrir Bjarna: 

Það kom fram í nefndinni, að samþykki Íslandsbanka þyrfti til þess að fyrirbyggja 

að um skaðabótaskyldu gæti orðið að ræða;
101

 

Þar með staðfestist það að stjórnendur bankans þurftu ,ekki bara að samþykja heldur beinlínis 

að óska eftir ráðstöfunum Íslenska ríkisins varðandi haldlagningu á gullforða bankans. Enda 

var slík beiðni lögð fram skriflega og er það skjal varðveitt í þjóðskjalasafni. Í skjalinu sem er 

undirritað og stimplað af stjórn bankans og dags. 4.ágúst 1914 er þess farið á leit við 

stjórnvöld að lög um gullforða Íslandsbanka, innistæðufé í bönkum og sparisjóðum o.fl komi 

tafarlaust til framkvæmda.
102

  

Aðdragandi þessa þingmáls og innlausnir skipstjóra danska varðskipsins á seðlum fyrir gull, 

að upphæð 20.000kr. á laugardegi, upphæð sem nam mánaðarlaunum 2857 íslenskra 

verkamanna árið 1914,
103

 gefur e.t.v. einhverjar vísbendingar um úr hvaða höndum 
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bankastjórnin vildi annað hvort, forða gulli sínu frá því að lenda í, eða hafði ekki bolmagn til 

að mæta innlausnarkröfum frá. Eins og hefur komið fram ítrekað hér í þessu riti voru seðlar 

Íslandsbanka aldrei gjaldgengir erlendis, annarstaðar en í Danmörku og hugsanlega í Noregi 

og því ástæðulaust að óttast innlausn seðla erlendis frá nema þá frá þessum löndum. 

Auðvitað mætti halda því fram að skipstjórinn danski gæti hugsanlega hafa staðið í þessari 

gullinnlausn íslenskra bankaseðla í einkaerindagjörðum (þá ekki á vegum danska ríkisins). 

Sönnunarbirgðin af þeirri hugmynd  finnst mér þó hvíla mun þyngra á herðum þeirra 

fræðimanna sem því vilja halda fram, en okkur hinum sem telja það harla ólíklegt. Það hvílir 

ekki minni leynd yfir ráðstöfunum í bankamálum annara landa en hér hjá okkur.  Það er því 

alls óvíst um hvaða gögn eru til um erindi þessa varðskips til Íslands, það mætti þó kanna. Þó 

er þetta ekki sama skip og íslenski ráðherrann kom með til landsins, því hann kom með 

breskum togara og tók land í Vík í Mýrdal.
104

 

Hinsvegar, ef einhver skyldi koma fram með þá kenningu að næturfundurinn á þinginu 

fimmtudaginn 30. júlí hafi orsakað áhlaupið á bankann, þá mundi ég einungis vilja benda á að 

úttektirnar voru gerðar á laugardeginum ekki föstudeginum.  Slík upphæð af íslenskum 

seðlum (20.000kr. eða meira), getur varla hafa verið meðferðis að staðaldri í dönskum 

varðskipum við Íslandsstrendur. Hafi seðlarnir komið hingað frá Danmörku þá hafa þeir því 

verið lagðir af stað til landsins löngu fyrir þingfundinn 30. júlí, og þar með hefur ákvörðunin 

um að leysa þá í gull verið tekin fyrir fundinn. Íslenskur almenningur flykktist í bankann á 

mánudeginum 3. ágúst, þ.e.a.s. eftir helgina, til að heimta gull. Þá var bankanum lokað 

tímabundið, þar til lög Velferðarnefndar höfðu öðlast gildi.
105

 

Frumvarp Sveins 2. ágúst,  náði fram að ganga eftir litlar umræður og varð að lögum. Lögin 

hljómuðu svona. 

Þingskjal 319, 1914 

1.gr. Ef stjórn Íslandsbanka óskar þess, skal bankinn leystur undan þeirri skyldu, 

að greiða handhafa seðla bankans með gullmynt, samkv. lögum nr. 66, 10 nóv  

1905, 4.gr. , gegn því, að hann afhendi landsstjórninni allan málmforða sinn, sbr. 

Sömu lög 5.gr. a og b, til ráðstöfunar, enda taki landsstjórnin fyrir landssjóðs hönd 

jafnframt að sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar upphæðar af seðlum bankans, sem 

málmforðanum nemur. 
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Um leið og lög þessi ganga úr gildi, eða ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna 

verður af ljett, afhendir landsstjórnin bankanum aftur gullforðann. 

2.gr. Meðan lög þessi eru í gildi, heimilast landsstjórninni að banna póststjórninni 

að nokkru eða öllu að afgreiða póstávísanir til annara landa. 

3gr. Meðan lög þessi eru í gildi, er landsstjórninni heimilt að ákveða, hversu 

mikið fje megi taka út úr hverri sparisjóðs eða innlánsbók á degi, viku eða mánuði 

í bönkunum, útibúum þeirra og öðrum sparisjóðum landsins. 

4.gr. Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til októberloka 1914.
106

 

 

Ef danski skipherrann hefði hugsað sér að leysa inn fleiri seðla í ferðinni hefði honum því 

ekki orðið að ósk sinni, seðlar Íslandsbanka voru nú um stundarsakir óinnleysanlegir í gulli. 

Gullforðinn sem að sögn Hannesar Hafstein hafði verið um 450.000kr. áður en að gull að 

verðmæti 40.þús. kr. var leyst út laugardaginn 1. ágúst nam nú samkvæmt því 410.000kr. 

Þar sem hver króna samsvaraði hér um bil 0,4 grömmum af skýragulli, var hér um að ræða 

u.þ.b. 164 kg af gulli sem nú var „komið í vörslu― Íslenskra stjórnvalda og 

Velferðarnefndarinnar. Svo menn geri sér betur grein fyrir magninu, þá hefði hæglega verið 

hægt að koma gullforðanum fyrir t.d. í fjórum handtöskum sem hver um sig innihéldi þá 

u.þ.b. 41 kg og tveir sæmilega hraustir menn hefðu átt að getað borið, en með nokkrum 

erfiðleikum þó.  

Nú var bara eftir að ákveða hvar best væri að koma gullinu fyrir. Menn höfðu fram til 

októberloka áður en lögin runnu sitt skeið og féllu aftur úr gildi.  

Siglt til New York eftir korni, eldsneyti og gulli, 2. sept 1914 
 

Tæpum mánuði eftir helgina viðburðamiklu á þinginu,tók landsstjórnin á leigu norskt skip er 

nefndist „Hermod― og sendi það til New York til að útvega þar kornforða. Í blöðunum mátti 

lesa að kornvörubirgðir kaupmanna færu ört minkandi og þörfin því brýn.
107

 Landsstjórnin 

hafði þegið lán frá Íslandsbanka samkvæmt heimild í lögum um ófriðarráðstafanir til að verja 

til slíkra kaupa.
108

 Skipið sigldi frá Reykjavík þann 29. ágúst 1914 áleiðis til New York en 

með viðkomu á Akureyri.Um borð, auk áhafnar voru þeir Sveinn Björnsson sem fulltrúi 
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Velferðarnefndar, Ólafur Johnsson stórkaupmaður og Gísli J. Ólafsson símastjóri.
109

 Jón 

Bergsveinsson „yfirsíldaramtsmaður― og frændi Sveins kom um borð á Akureyri ásamt því 

sem skipið var þar lestað af síld og fleiri vörum. Samkvæmt Sveini Björnssyni var einn 

ónafngreindur farþegi í viðbót um borð í skipinu því Sveinn Björnsson nafngreinir alla nema 

Gísla J. Ólafsson í endurminningum sínum en minnist þess að tveir aðrir farþegar hafi verið 

um borð.
110

 

Annan september lagði skipið af stað yfir hafið og var tvær vikur á leiðinni. 

Um gullkaupin í New York segir Sveinn Björnsson þetta: 

Er til New York kom, tókum við til óspilltra mála um þær framkvæmdir, sem 

okkur voru faldar, með það fyrir augum, að skipið gæti sem fyrst skilað góðum 

farmi heilum í höfn á Íslandi.... 

...Þessi ferð þótti mér að ýmsu leyti söguleg og væri efni í sérstaka ferðasögu; en 

ég minnist hér aðeins á fá atvik.... 

Okkur var m.a. falið að kaupa nokkurn gullforða, að kaupa steinolíu og fá 

lánsloforð til frekari vörukaupa síðar, ef á þyrfti að halda. Gullforðakaupin voru 

samkvæmt tillögu Björns Kristjánssonar bankastjóra, sem sæti átti í 

„Velferðarnefndinni―... 

...Gullið keyptum við í New York. Fórum við Ólafur sjálfir með það á skipsfjöl, 

varðir vel vopnuðum manni frá bankanum. Var það í fjórum handtöskum, sem 

voru svo þungar, að við vorum alveg að gefast upp, er út á skipið kom; urðum að 

ganga talsverðan spöl síðast. 

Er til Reykjavíkur kom, villdi engin hafa gullið. Bankarnir töldu sig ekki þurfa á 

því að halda, vildu ekki liggja með það vaxtalaust. Loks fékk póstmálastjórnin það 

og sendi það strax til útlanda til greiðslu ávísanaskulda.
111

 

Sveinn segir einnig frá því að fengið var lánsloforð til framtíðarviðskipta í banka í New York. 

Lánsloforð fengum við til framtíðaviðskipta, en ekki orðalaust. Var krafizt 

ábyrgðar dönsku stjórnarinnar. Féll í minn hlut að  að semja erindi um 

stjórnmálaafstöðu Íslands og sjálfstæði þess um fjármál. Eftir að bankastjórinn 

hafði  kynnt sér það, fékkst lánsloforðið. Þetta er sennilega fyrsta lán Íslands utan 

Danmerkur án ábyrgðar af dana hálfu.
112

 

Sveinn bætir við. 

Upp úr þessu hófust svo siglingar og viðskipti milli Íslands og New York, sem 

héldust fram til ársins 1920. Féllu þær þá niður vegna þess, að ekki borgaði sig þá 
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að sigla litlu skipunum okkar þessa löngu leið; enda voru þá opnaðar aftur fornar 

viðskiptaleiðir okkar við Norðurálfulönd.
113

 

Sveinn Björnsson minnist ekki einu orði á hvernig staðið var að kornvörukaupunum í frásögn 

sinni af ferðinni.
114

 Það sætir nokkurri furðu í ljósi þess að það átti nú að heita megin 

tilgangur ferðarinnar.  Sveinn Björnsson var að vísu engin sérfræðingur í kornviðskiptum og 

því kanski eðlilegt að hann tjáði sig lítið um þau. 

Hvað sem því líður þá virðist þessi ferð af endurminningum Sveins að dæma, hafa verið 

sannkölluð ferð til fjárs. Skipið kom sannarlega heim til Íslands aftur, fulllestað af m.a. korni 

og steinolíu. Samkvæmt Sveini Björnssyni voru einnig um borð fjórar fullar töskur af gulli, 

svo þungar að tveir menn gátu með naumindum borið þær. Það er ekki ósvipað magn af gulli 

og allur gullforði Íslandsbanka, eins og ég hef rakið hér fyrr í ritinu. Það er ekki ónýtt að sigla 

vestur um haf með ekkert nema síld og einhverjar sauðagærur en koma með full lestað skip af 

korni, steinolíu og auk þess gull sem nægir til að alla vega nálægt því tvöfalda gullforða 

landsins!  

Það hefði ekki verið útilokað að hafa meðferðis vestur um haf, seðla tekna að láni í 

Íslandsbanka að upphæð 500.000 kr. samkvæmt heimildum Velferðarnefndar. Það er þó afar 

óljóst til hvers þeir væru brúklegir, þar sem þeir höfðu aldrei verið gjaldgengir í 

Bandaríkjunum, ekki einu sinni á meðan þeir voru þó enþá innleysanlegir í gulli, hvað þá 

þegar ekkert lá að baki þeim annað en ábyrgð landssjóðs sem var að verjast bjargarskorti. 

Í kaflanum „kornvöruforðamálið 1915―, fjallaði ég um þingsályktunartillögu Sigurðar Eggerz. 

Þar vill Sigurður Eggerz að þingið skori á landsstjórnina og Velferðarnefndina, að kaupa korn 

fyrir inneign þá er átti að vera til í banka í New York, og tekin var að láni í Íslandsbanka að 

upphæð 500.000 kr., og sem vegna gengismunar átti að hafa skilað gengishagnaði upp á 

100.000 kr. á einu ári (20% gengisfall).
115

 

Hér er eitthvað sem ekki passar. Sveinn Björnsson minnist ekkert á það í endurminningum 

sínum að neitt hafi verið lagt inn í bankann í New York. Hann talar aðeins um lánsloforð ekki 

inneign. Það er reyndar alls ekki ljóst fyrir hvaða pening Sveinn hefði átt að kaupa gullið 

heldur, ekki nema Ameríski bankinn hefði leyft honum að fara úr landi með allt þetta gull að 

láni og veðlaust. Á þessum tíma höfðu bandaríkjamenn miklar áhyggjur af gullstreymi út úr 
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landinu vegna skulda við Evrópu. Blöðin í New York daganna sem Sveinn var þar eru full af 

slíkum fréttum.  Ég tek aðeins eitt gott dæmi . 

Í  „The Wall Street Journal― er t.a.m. frétt þann 21. september sem lýtur svona út: 

116
 

Á þessari frétt má sjá að bankar í New York voru ekkert síður í vanda með sinn gullforða en 

Íslandsbanki hafði verið þegar seðlar hans voru gerðir óinnleysanlegir 2. ágúst. Það útilokar 

auðvitað ekki það, að einhver bankastjóranna í New York, hafi afhennt Sveini Björnssyni á 

milli 100-150 kg af gulli veðlaust að láni, til að taka með til Íslands og skaffað honum þar að 

auki vopnaðan vörð til að fylgja honum á skipsfjöl. Það sýnir hinsvegar vel, hvað frásögn 

Sveins er ósennileg.  Auk þess barst stjórnarráðinu skrifleg beiðni frá stjórn Íslandsbanka um 

að framlengja óinnleysanleika seðla bankans þann 19. október, stuttu eftir að Sveinn og 

Ólafur voru komnir heim með „gulltöskurnar― góðu.  Beiðnin er rökstudd svona. 

Eins og símskeyti þetta ber með sjer, þá höfum við sjeð okkur knúða til þess að 

fara fram á, að seðlar vorir verði látnir halda áfram að vera óinnleysanlegir til 1. 

mars næstkomandi. Styðst þessi ósk vor við þá sömu nauðsýn, sem gjörði það að 
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verkum, að ekki varð hjá því komist, að seðlarnir yrðu gjörðir óinnleysanlegir þ. 

2. ágúst síðast. Svipaðir örðugleikar eru enn fyrir höndum og þá voru.
117

 

Þessi beiðni bendir nú ekki til þess að bankinn hafi verið nýbúin að stórauka gullforða sinn 

eða jafnvel nálægt því tvöfaldað forðann sinn. Þetta bendir reyndar frekar til hins gagnstæða. 

 Benjamin Strong sem minnst er á í fréttinni úr Wall Street Journal , varð 1914 fyrsti 

Bankastjóri eða svokallaður „Governor of the Federal Reserve Bank of New York― og gegndi 

því embætti til dauðadags 1928.
118

 Benjamin Strong, Paul M. Warburg og fjórir aðrir menn 

sátu einnig leynifund í Jekyll Island 1910,
119

 þar sem drög voru lögð að þeirri löggjöf sem gaf 

stórum einkabanka leyfi til að prenta nýja dollaraseðla sem eru ekki innleysanlegir í gull eða 

silfur en eru tryggðir af Bandaríska ríkinu. Löggjöfin öðlaðist staðfestingu Woodrow Wilsons 

23. desember 1913 og er enn í gildi.
120

 

Eimskip og óinnleysanlegir dollaraseðlar eiga því bæði 100 ára afmæli þegar þetta er skrifað. 

The Federal Reserve Bank Of New York er í dag stærsti geymslustaður gulls í heimi og 

geymir gullforða margra landa annara en Bandaríkjanna. Þegar mest var voru geymd um 

12.000 tonn af gulli í bankanum, en árið 2012 var magnið uppgefið 6.700 tonn.
121

 

„The Gold Pool― eða gullpotturinn sem fréttin fjallar um er hugsaður svona. Margir litlir 

bankar eru í vandræðum, því ásókn útlendinga í gull þeirra til greiðslu skulda er mikil. 

Bankarnir láta annan stærri banka þá hafa gull sitt en fá ávísanir, eins og t.d. „dollara seðla― í 

staðinn. Síðan greiða þeir erlendum kröfuhöfum með seðlunum. Ef erlendu kröfuhafarnir 

heimta gull í stað seðla er þeim bent á að þeir geti innleyst seðla sína í stóra bankanum, eða að 

seðlarnir séu með ríkisábyrgð, ef það á við. Þar sem stóri bankinn hefur þá svo mikið gull í 

fórum sínum, eykst traust á seðlum þess og því minkar gullinnlausnin. Í stað gulls fara þá að 

streyma seðlar úr landi. 

Ef Sveinn Björnsson hefði stofnað innlánsreikning í New York og fengið að leggja þar inn  

seðla að upphæð 500.000 kr. úr Íslandsbanka,  þá hefði hann væntanlega ekki líka getað keypt 

gull fyrir sömu seðla, þ.e.a.s. ef horft er framhjá þeirri augljósu staðreynd að 
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Íslandsbankaseðlar  voru verðlausir í New York 1914. Auk þess segir Sveinn Björnsson 

sjálfur í endurminningum sínum að hann hafi tekið lán í New York, ekki lagt inn sparifé. Af 

hverju heldur þá Sigurður Eggerz því fram 1915 að fyrir ráðstöfun Velferðarnefndar hafi lánið 

frá Íslandsbanka verið skipt í dollara og lagt inn á reikning í banka í New York?   

Svarið er afar einfalt, í efnahagsreikning ársins 1914 sem lagður var fyrir þingið 1915 eru 

sundurliðuð öll lán og eignir landssjóðs. Þar eru tveir liðir ekki gefnir upp. Þó er gert grein 

fyrir þeim með þessum orðum. 

Jeg skal geta þess, að hjer er ekki talin víxilskuld, sem landssjóður var í við 

Íslandsbanka, en hins vegar ekki heldur talin innieign í banka í New York, en sú 

inneign er meiri en skuldin við Íslandsbanka. Verður væntanlega innan skamms 

gjörð grein fyrir störfum >Velferðarnefndarinnar<, er svo er nefnd, og í sambandi 

þar við verslunarráðstöfunum landssjóðs vegna styrjaldarinnar miklu.
122

 

Hér hefur sjálfsagt ekki komið að sök að hafa Matthias Ólafsson, yfirskoðunarmann 

landsreikninganna árin 1914-1921 hliðhollan Velferðarnefndinni.
123

 Hætt er við að óvinveittur 

ríkisendurskoðandi hefði e.t.v. „freistast― til að gera athugasemd við svona ársreikning. 

Það birtist frétt í Morgunblaðinu 19. okt 1914 um heimkomu Sveins Björnssonar og Ólafs 

Johnssons, undir fyrirsögninni „Heimkomnir úr vesturheimi―. Í fréttinni segir meðal annars. 

>>Hermod kemur, landssjóðsskipið kemur!<< Hrópin gullu víðsvegar um bæinn. 

Með óþreyju höfðu menn beðið komu skipsins undanfarna daga og erindrekar 

stjórnarinnar, þeir Sveinn Björnsson og Ólafur Johnsson, voru á hvers manns 

vörum. Menn biðu með óþreyju fregna – ekki um hver hafi sigrað í orrustunni 

miklu í Norður-Frakklandi, Þjóðverjar eða bandamenn – heldur árangurs af 

sendingu Hermods til vesturheims til innkaupa á matvöru fyrir landsmenn. Hvar 

sem maður hitti tvo menn eða fleiri samankomna var Hermodsförin á dagskrá. 

Verður kornið dýrt? Ætli þeir hafi fengið nokkuð að mun? Hver spurningin rak 

aðra, en þeim var öllum ósvarað..... 

...Klukkan var um 7 er vélbátur Steindórs Einarssonar kom að bryggjunni og úr 

honum stigu þeir félagar Sveinn Björnsson og Ólafur Johnson, fulltrúar 

ferðarinnar, og farþegarnir Gísli J. Ólafsson símstjóri og Jón Bergsveinsson 

síldaramtsmaður. Vér ruddum oss braut gegn um mannþyrpinguna og komumst 

niður á bryggjusporð. –Velkomnir heim, velkomnir með matinn, sögðum vér og 

réttum þeim félögum höndina til kveðju. – Eg þakka, sagði Sveinn – og verði 

ykkur að góðu. Ólafur brosti. Þeir félagar báru hver sína leðurtösku – líklega úr 

fílaleðri – í hendi og þótti oss töskurnar líkjast mjög þeim, sem amerískir 

kaupsýslumenn nota til flutnings gulls síns í bankana í Wall-street. Tókum vér 

undir eins eftir því, hve varlega þeir félagar báru töskurnar – eins og eitthvað væri 

                                                           
122

Alþingistíðindi 1915 A, bls 11 
123

Uppl. um Matthías Ólafsson, Vefur Alþingis, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=432 

(sótt 14.02.14.) 



36 
 

í þeim, sem ekki fyrir nokkurn mun mætti glatast. – Bombur eða gull? Hvísluðum 

vér í eyra Ólafs. Manni er svo tamt að tala um bombur núna í ófriðnum. 

-Það er gull – beinharðir amerískir dollarar í töskunni. 
124

 

Þessi orð Ólafs eru örlítið loðin.Þau gætu bent til þess að í töskunni hafi ekki verið gullið 

sjálft heldur dollaraseðlar sem væru þá jafn góðir og gull. Hér gætir því ákveðins misræmis 

milli frásögn Sveins og Ólafs af innihaldi tasknanna. Það er heldur ekkert minnst á að 

töskurnar hafi virst þungar í fréttinni. 

Það gætir einnig misræmis um fleira tengt þessari frétt. 

Eitt er að farþegarnir tveir sem Sveinn minntist á í endurminningum sínum eru nú orðnir þrír 

til viðbótar við þá sem Sveinn nefnir í bók sinni. Í fréttinni eru allir fjórir Íslendingarnir 

nafngreindir  en tekið er fram að tveir farþegar af þýsku bergi brotnir hafi einnig verið um 

borð í skipinu, og að þeir hafi verið handteknir í Louisborg í Nova Scotia af breskum 

hermönnum með reidda byssustingi, sem komu um borð í skipið. Ansi stórt atriði til minnast 

ekkert á í endurminningum, sérstaklega þar sem Sveinn minntist þess að tveir aðrir farþegar 

hefðu verið um borð, jafnvel þó hann hafi gleymt að minnast á Gísla símastjóra.
125

 Þetta atriði 

er áhugavert atriði til að fylgja eftir, fyrir þá sem vilja í frammtíðinni bregða meiri birtu yfir 

þessa för Hermods 1914, en ég geri ekkert með þessar upplýsingar hér. 

Í fréttinni eru  þeir  þaulspurðir um verðlag á korni vestra, hvernig hafi verið að útvega það og 

fleira í þeim dúr.
126

 

Um það hvernig var að komast yfir korn vestra, stendur m.a. þetta. 

Þegar við komum til New York höfðu Frakkar, Spánverjar, Hollendingar, Danir, 

Norðmenn og Svíar keypt alt sem þá var hægt að fá af kornvöru. Það var því 

miklum erfiðleikum bundið að útvega farminn á svo stuttum tíma. T.d. var eigi 

unt að fá haframjölið altfyr en sama morguninn og Hermod fór. Öll heildsöluhús 

voru kornlaus – allar birgðir voru þegar seldar.
127

 

Þetta kemur illa saman við viðtal sem tekið var við Svein Björnsson í New York af blaðinu 

Reading TimesPensylvania 19. september 1914. 
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128
 

 

Í fréttinni útskýrir Sveinn Björnsson sem er titlaður „fremsti kornasérfræðingur Reykjavíkur―, 

fyrir fréttamönnum ytra að vel geti hugsast vegna ástandsins á Norðurlöndum að danir myndu 

koma í svipuðum erindagjörðum að kaupa korn í nánustu frammtíð. Það voru sem sagt engir 

danir í New York að slást um Ameríska kornið eins og fram kom í frétt morgunblaðsins. Það 
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kemur jafnframt fram í fréttinni að kornið fékkst í beinum vöruskiptum, síld og ull fyrir korn. 

Það hefur þá samkvæmt því ekki verið þörf á lánalínum fyrir kornið. 

Hér heima var brugðist við blaðaskrifum í New York með stórri grein í Ísafold. Þar er ekki 

minnst sérstaklega á blaðagreinina sem ég birti hér, og mér tókst því miður ekki að grafa upp 

þær greinar sem sérstaklega minnst er á í Ísafold. 

Í grein Ísafolds segir m.a. um þau skrif. 

Hér fara á eftir nokkrar greinar úr Amerískum blöðum um sendiför Hermóðs og 

viðtöl nokkura blaðamanna við þá Ólaf og Svein, alt í lauslegri þýðing. Ýmsum 

vitleysum, sem blaðamenn hafa, af fáfræði sinni, fundið upp á, er hér sleppt með 

öllu.
129

 

„Bankainnistæðan“ í New York, The Guaranty Trust Company Of New York 
 

Miðvikudaginn 25. nóvember 1914, birtist grein í Ísafold með forskriftinni 

„Ameríkuferðin―.Greinin er einskonar skýrsla Ólafs Johnssonar og Sveins Björnssonar um 

ferð  Hermods til New York. Í greininni segjast þeir hafa ákveðið að kaupa engan sykur í 

Ameríku, m.a.þar sem hann þótti of dýr, þetta atriði er af þýðingu og ég kem að því síðar í 

ritinu.  

Sagt er frá því að keyptar hafi verið 700 tunnur af steinolíu frá Texas Oil Co. Ólafur Johnsson 

segist hafa annast síldarsöluna í umboði eigenda síldarinnar o.s.f.v. Svo er liður í fréttinni 

undir heitinu „Peningamálin―. Þar segir m.a. 

Stjórnarráðið hefir þegar fengið i hendur skilagrein frá okkur fyrir því, er við 

höfðum undir hendi og kostnaði við för okkar eins og fyr getur. Peningar þeir, er 

við áttum að nota til vörukaupanna voru sumpart í vörzlu danska ræðismannsins 

(196,600 pd. sterl. frá landsjóði og Færeyjum), sumpart faldir í Akkredetívi, sem 

Ólafur Johnson hafðimeðferðis frá Islandsbanka til HannoverNational Bank í New 

York(8,500 pd. sterl.)
130

 

 

Hér er um að ræða annarsvegar 3.629.236 kr.og hinsvegar 156.910 kr.
131

 

Eins og ég hef rakið í kaflanum „Neyðarfundur að næturlagi 30.júli 1914 og lög um 

Velferðarnefnd 31.júlí 1914― (bls 24), þá taldi Hannes Hafstein að alls væru úti á bilinu 1,6-

1,8 milj af seðlum Íslandsbanka. Þetta er því rúmlega tvöföld sú upphæð ef miðað er við efri 

                                                           
129

„Sendiförin til vesturheims―, Ísafold 21. október 1914, bls 321 
130

„Ameríkuferðin―, Ísafold 25. nóvember 1914, bls 361 
131

 Guðmundur Jónsson & Magnús S. Magnússon, Hagskinna,  bls 695 



39 
 

mörk Hannesar og án þess að reikna Akkredetív Ólafs með. Þetta er rúmlega sjöföld upphæð 

lánsins sem lögin um ófriðarráðstafanirnar heimiluðu Velferðarnefndinni að taka til 

vörukaupa, og rétt tæplega 9 sinnum andvirði gullforða Íslandsbanka. Það má vera að 

stjórnarráðið hafi fengið afhennta ítarlega skilagrein eins og haldið er fram í grein Ísafolds, en 

eins og ég hef hér rakið (bls 38) var í ársreikningi þeim er þingmenn höfðu undir höndum í 

upphafi þings 1915 aðeins bókfært að inneign í New York væri stærri en skuldin við 

Íslandsbanka. Miðað við þessar upplýsingar munaði þá, 3.129.236 kr.á skuldinni og 

innistæðunni.  

Greinin heldur áfram og þeir félagar segjast hafa leyst út Akkredetív Ólafs úr Hannover 

National Bank og leitað hagstæðari vaxta. Hæstu vextina hefði verið að finna í „The Guaranty 

Trust Company Of New York― (3%). Þar sem peningar landssjóðs hafi legið í Morganbanka 

með 2,5% vöxtum,þá hafi þeir tekið upp á því upp á sitt sjálfsdæmi að flytja alla upphæðina í 

G.T.C.N.Y. þ.e.a.s. líka peninga Landssjóðs og Færeyja. Þeir lögðu allan peningin að eigin 

sögn inn á reikning í eigin nafni. Því var svo reynt að fá breytt fyrir heimferðina. Til gamans 

má nefna það að vextirnir af þessari upphæð í eina viku hefði nægt til að greiða u.þ.b. 300 

íslenskum verkamönnum mánaðarlaun sín.
132

 Það hefur sjálfsagt líka verið tekið fram í 

skilagreininni til stjórnarráðsins. Grein Ísafoldar heldur áfram. 

Áður en við fórum frá New-York, vildum við svo flytja peningana á nafn 

landsstjórnarinnar svo að hún gæti þar eftir ávísað af fénu eins og fyrir er lagt í 

erindisbréfinu. En sá agnúi var á, að okkur vantaði undirskrift (signatur) 

landsstjórnarinnar, svo að það ráð var tekið að flytja féð á nafnið»Goverment of 

Iceland, Olafur Johnson and or Sveinn Björnsson Agents«,þangað til bankinn 

fengi i hendur undirskrift landstjórnarinnar, eins og segir í bréfi bankans, sem við 

höfum fengið landstjórninni i hendur.
133

 

 

Það er óneitanlega mjög athyglisvert að það skyldi verða vandamál að leggja inn upphæðina í 

nafni landssjóðs vegna gagnaskorts (signatur), en að greiðlega hafi gengið að taka alla 

upphæðina út úr Morganbanka þar sem hún átti að hafa legið fyrst. Svo segir í greininni. 

 

I erindisbréfi okkar var lagt fyrir okkur að senda, fé það, sem inn kæmi fyrir 

sildina, hingað með »Hermod« í gullmynt, i gullmynt Norðurlanda eða 

sterlingsmynt ef fengist með góðum kjörum, ella í þeirri gullmynt, sem fengist 

með beztu kjörum. Við reyndum við Hannover Nationalbank,að fá þar gullmynt, 

en féngum þvert nei. Bankinn aftók með öllu að láta okkur fá nokkra tegund 

gullmyntar. Gullmyntina fengum við svo í The Guaranty Trust Co. í dollurum, án 

nokkurs álags (dollar fyrir dollar). Önnur gullmynt var ófáanleg með 
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öllu.Upphæðin nam 16.400 pd. sterl.Sendum við hana með »Hermod«  og 

afhentum stjórnarríðinu þegar eftir komu okkar hingað.
134

 

 

Það er samkvæmt þessu keypt gull fyrir alt andvirði síldarinnar eða kr. 302.744.-.
135

 Miðað 

við 2480kr/kg mundu það þá vera um 122 kg, (sett í fjórar töskur 30,5 kg hver taska). Þessar 

upplýsingar koma ágætlega saman við bæði endurminningar Sveins Björnssonar og orð Ólafs 

Johnssonar í Morgunblaðinu 19. október 1914 um innhald tasknanna og fjallað var um fyrr í 

þessu riti. Hinsvegar kemur þetta ekki saman við orð Einars Arnórssonar á þinginu 17. ágúst 

1915. Þar gerir Einar Arnórsson grein fyrir skýrslu stjórnarráðsins m.a. um gullkaupin. 

 

...andvirði síldarinnar , 16.500 dollars, var flutt hingað með skipinu í gulli, og selt 

síðan Íslandsbanka = 3,73 ½ .
136

 

 

Þetta getur auðvitað skýrts af einfaldri innsláttarvillu í Ísafold, þ.e.a.s. pund í stað dollara en 

útkoman verður allt önnur. Hér er um að ræða 61.627,5 kr. eða tæp 24,8 kg af gulli. Ef það er 

sett í fjórar töskur þá er hver taska ekki nema 6,2 kg. Maður þarf að vera ansi heilsuveill til að 

vera að sligast undan því. Það verður að teljast líklegt að dollar eigi að koma í stað sterl.pund 

alls staðar í grein Ísafolds, enda allar tölur svo stjarnfræðilegar í greininni. Sé þetta gert 

varðandi fé landssjóðs sem átti að hafa verið millifært til New York þá fáum við 734.301 kr. 

sem er nálægt þeim 700.000 sem ráðherrann talar um í skýrslu sinni á þinginu 1915. 

Skekkjann í Ísafold nemur þrátt fyrir það 34.301 kr. sem samsvarar u.þ.b. helmingi af halla 

ríkissjóðs árið 1914.
137

 

Næst útskýrir Einar Arnórsson hvernig peningunum sem Sveinn og Ólafur höfðu til 

ráðstöfunar var komið til bankans í New York. Einar segir. 

 

...fjekkst það með því móti, að landssjóður tók, samkv. lögum frá 1. ágúst t. á., 

500,000 þús. kr, víxil í Íslandsbanka, er borgaður var út í Kaupmannahöfn, og var 

þetta fje, auk 200,000 kr., sem landssjóður þá átti inni í aðalfjehirslu ríkisins, flutt, 

fyrir milligöngu fjármálaráðuneytisins og Þjóðbankans í Kaupmannahöfn, yfir í 

banka í New York.
138

 

 

Svo við snúum okkur aftur að greininni í Ísafold þá lýkur henni með því að sagt er frá því að 

þeir félagar Ólafur og Sveinn, hafi tryggt Íslenska ríkinu lánalínu upp á 200.000. sterl.pund. í 

„The Guaranty Trust Company of New York―. Við skulum nú ganga út frá því að átt sé við 
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200.000 dollara og nemur sú upphæð þá 747.000 kr. Þessi upphæð er nær upphæðinni sem 

Sveinn og Ólafur telja að hafi verið millifærð sem inneign frá Íslandi en upphæðinni sem 

Einar Arnórsson gerði grein fyrir á þinginu. Þó er ljóst að hafi þetta verið lánalínan þá rúmar 

hún báðar meintar inneignir. Þ.e.a.s. hún er stærri en lánið úr Íslandsbanka að viðbættum 

seðlum Landssjóðs. 

Það er einnig eftirtektarvert í grein Ísafoldar að ekki skyldi hafa verið hægt að leggja fé 

landssjóðs inn í „The Guaranty Trust Company Of New York― vegna þess að „signatur 

landsstjórnarinnar― vantaði. Sérstaklega er það athyglisvert í ljósi þess að þeir segjast í 

greininni þó hafa náð að tryggja lánalínu að nokkuð hærri upphæð í sama banka fyrir hönd 

landsjóðs. 

Ég minntist á það fyrr í þessu riti að ósennilegt yrði að teljast að einhver bankastjóri í New 

York mundi hafa lánað Sveini Björnssyni fyrir hönd Íslenska ríkisins mjög stóra upphæð í 

gulli án veðs. Hafi gullforði Íslandsbanka aftur á móti verið fluttur til bandaríkjanna sem veð 

fyrir láni í dollurum þá má ætla að reynst hefði auðvelt að fá slíkt lán. Þó verður ekki séð í 

fljótu bragði hvaða ávinningur hefði verið af því fyrir Íslenska ríkið, þar sem gull var alls 

staðar gjaldgengt sem gjaldmiðill ekkert síður enn dollarar. Gullið (ef það var nokkurn tíman 

til) hafði landssjóður jú undir höndum vaxtalaust, en hefði það verið lagt inn sem veð fyrir 

láni þyrfti landssjóður auðvitað að greiða af því vexti. 

Það voru þó til bankar í New York á þessum árum sem sérhæfðu sig í að lána út 

pappírsdollara, sérstaklega til þróunarlanda í Evrópu og suður Ameríku til að stækka 

heimsmarkaðinn fyrir Ameríska framleiðslu og þar með vinna að auknum hagvexti á 

dollarasvæðinu. Þeir bankar hefðu sjálfsagt með glöðu geði lánað Sveini Björnssyni háar 

upphæðir í dollurum, gegn þeim einföldu skilmálum að lánið væri með ríkisábyrgð og að 

peningunum yrði varið í að koma upp kerfi sem stuðluðu að því að búa til nýja markaði fyrir 

Ameríska framleiðslu. Þetta er t.d. hægt að gera með því að smíða millilandaskip sem beina 

viðskiptum viðkomandi svæðis til Ameríku og tryggja samninga um kaup á Amerískri olíu, 

korni og fleiri vörum. Einn slíkur banki og reyndar einn aðal frumkvöðullinn á þessu sviði var 

einmitt „The Guaranty Trust Company Of New york―.
139

 Það verður ekki séð hvaða ávinning 

danski þjóðbankinn hefði af því að liðka fyrir slíkum samningum á milli Íslands og Ameríku, 

t.d. með því að skipta verðlausum Íslandsseðlum í dollara á eigin kostnað og senda þá í 
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Amerískan banka. Hinsvegar hefði ávinningur Íslenskra stjórnvalda verið all mikill að fá lán í 

gjaldeyri, sérstaklega ef menn væru fjárþurfi, eftir að skipherra dansks varðskips hafði 

nýverið tæmt seðlabanka landsins af gulli. Ávinningurinn væri auðvitað þeim mun meiri fyrir 

þá menn sem voru sjálfir eigendur og sátu sjálfir í stjórn fyrirtækis sem var einmitt um þetta 

leyti að láta smíða tvö millilandaskip til að annast flutninga milli Ameríku og Íslands eins og 

t.d. Ólafur og Sveinn.  

University Of California hefur skannað inn og sett á netið ýmis gömul gögn frá bankanum 

„The Guaranty Trust Company of New York―. Í þeim gagnagrunni má m.a. finna skýrslu frá 

1919 sem heitir „Americas Opportunity in Foreign Investments―. Í þeirri skýrslu má t.d. lesa 

þetta. 

The World War has created an opportunity for America by hastening the time 

when America should play a more important part in world trade and world 

finance... 

...The necessity of maintaining our position in world trade, of keeping markets 

open for our products,emphasizes the need for financing our export trade through 

extension of credit abroad and purchase of foreign securities... 

 

The investment of capital in other countries is one of the effective ways to keep 

worldmarkets open for American products. This involves the purchase of foreign 

securities and the development of an international finance market in this country. 

The World War changed this country from a borrowing to a lending nation and set 

in operation forces that will make this country an increasingly important lender of 

capital.....
140

 

 

The extraordinarily large gold supply of the country, in combination with a free 

gold market, will give bills drawn in American dollars a world-wide reputation as 

synonomous with gold, and funds can be loaned payable in gold. This gold 

reserve is a sound basis for our credit structure—an essential requirement in an 

expansion program.
141

 

 

American investors must be willing to buy foreign securities, to lend their funds 

for the development of other countries, particularly the development of new and 

undeveloped areas. This will create a growing and expanding market for 

American products. In addition, the return on such capital is higher because new 

countries have relatively high rates of interest.
142
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Í gagnagrunninum er einnig upplýsingabæklingur erlendu deildar bankans frá 1918 sem heitir 

„Banking and Service for Foreign Trade―. Bæklingurinn er m.a. ætlaður fyrir erindreka 

erlendra banka og þeirra sem hyggjast standa að flutningum til og frá Bandaríkjunum. Í þeim 

bæklingi er sundurliðað hvaða þjónustu bankinn getur veitt þessum aðilum. Bæklingurinn er 

sérstaklega áhugaverður þar sem þetta er sú deild bankans sem Sveinn Björnsson var í 

samskiptum við vegna lánalínurnar.
143

 Í bæklingnum má m.a. lesa. 

Buys and sells foreign gold or silver coin, as well as foreign bank notes.
144

 

Accepts for account of its customers time drafts issued in dollars on NewYork, in 

sterling on London, or in other foreign currencies, for the purpose of financing 

purchases, consignments and shipments to or from the United States.
145

 

 

Maintains a special division devoted to the study of foreign commercial 

conditions and export trade, whose services are at the disposal of those interested. 

Sends special representatives to foreign countries to study commercial and 

economic conditions and to make financial and statistical investigations, in order 

to assist its customers in developing their foreign trade.
146

 

 

Makes advances in dollars or any foreign moneys against approved collateral, 

especially bills of lading or warehousereceipts representing goods stored 

in the United States or abroad. Advances against collections on foreign 

countries.... 

...Buys and sells bonds, notes, and Treasury bills of foreign Governments 

and municipalities, and other acceptable foreign investment securities.
147

 

 

Ein skýrslan er frá 1918 og heitir „Taking Stock in the Future, Outlines of the plans of 

Various foreign Countries for Commercial Reconstruction― Í þessari skýrslu er kafli sem 

heitir „Mariners and Merchants of the North―. Í honum má m.a. lesa. 

 

Significant in the plans for reconstruction after the war, which many nations are 

making,is the determination to seek a commercial footing in those countries 

whose natural resources are still undeveloped, or which, by reason of internal 

changes made as a part of their own programs for the future,promise exceptional 

opportunities for the establishment of profitable relationships.
148
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Eins og sjá má á þessum gögnum veitti þessi tiltekni banki alveg einstaka þjónustu þegar kom 

að því að lána peninga í verkefni sem tengdust fluttningi til og  frá Bandaríkjunum.  

Hinsvegar bauð þessi banki ekki hæstu mögulegu vexti á innlánum, þ.e.a.s.(3%). Sveinn 

Björnsson og Ólafur Johnsson hefðu vel átt að geta fundið banka sem greiddi meira en 3% 

vexti af innistæðum ef það hefði verið ætlunin. Sem dæmi má nefna að þann 25. sept 1914 

bauð t.d.  „Home savings bank― 4% vexti
149

 og „Piscataqua savings bank― 3,5% vexti af 

innlánum.
150

  

Endurskoðunarnefnd vörukaupa 1915 
 

Þann 14. ágúst 1915, sama dag og þingsályktunartillaga Sigurðar Eggerz um kornvörukaupin 

var felld, gerði ráðherrann Einar Arnórsson grein fyrir Ameríkuför Hermods. Í greinargerð 

hans kom fram líkt og í grein Ísafoldar, að andvirði Síldarinnar hafi verið skipt í gull erlendis 

sem flutt var svo til landsins. Gullið hafi svo við komuna til landsins verið selt Íslandsbanka 

þá fyrir Íslenska seðla.
151

 Um ullina segir hann að greiðsla upp á 135.000 kr. hafi verið lögð 

inn á reikning landssjóðs í N.Y. og síðan borguð út hér heima með Íslenskum peningum. 

Samkvæmt þessum uppl. batnaði gjaldeyrisstaða landsins um rúmlega 196.000 kr. vegna 

viðskiptanna með ullina og síldina. Verðið á korninu og olíunni er ekki sundurliðað 

sérstaklega í greinagerð Einars en látið í veðri vaka að til að greiða fyrir þær vörur hafi verið 

notast við þá inneign sem átti að hafa myndast þegar 700.000 kr. af Íslandsbankaseðlum 

höfðu verið millifærðir frá Íslandi til New York í gegnum danska þjóðbankann árið áður.  

Því næst talar Einar vel og lengi um hinar ýmsu sendingar af korni sem hafi átt sér stað á 

vegum ríkisins, síðan Hermod sigldi vestur.  Meðal annars vörur sem fluttar voru með 

Gullfossi, öðru hinna tveggja glænýju millilandaskipa sem Íslendingar höfðu nú eignast.  Það 

sem er í hendi eftir þessa mjög svo þokukenndu greinargerð Einars eru fáein atriði. 

 

Fylgja þau hér eftir. 

Til framannefndra vörukaupa, með kostnaði við, þau hafa gengið um 600.000 kr., 

en ekki hefir þó sú fjárhæð verið úti í einu, því nokkuð hefir verið selt, áður en 

annað var keypt... 
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...þær vörur sem fyrir liggja óseldar, mundi mega selja nú yfir höfuð fyllilega fyrir 

það, sem þær standa landssjóði í. En hver niðurstaðan verður að lokum, er komið 

undir því, hve lengi vörur þessar verða geymdar... 

 

...Hagur eða óhagur landssjóðs af öllum þessum ráðstöfunum, er einnig mikið 

komin undir því, hve lengi fje það, sem landssjóður á innistandandi í New York, 

er geymt þar og hvert verð verður á dollurum, er það fje er flutt frá Ameríku eða 

selt hjer... 

 

...Nú sem stendur á landssjóður inni á 3% vöxtum í Guaranty Trust Company í 

New York doll. 148.836,89 og verðið á dollar er nú 4,05... 

 

...Hvorki landsstjórnin nje alþingisnefndin hefur þó viljað selja fje þetta enn þá,... 

 

...Víxill sá, sem tekinn var í Íslandsbanka til umræddra ráðstafana, er nú 500,000 

kr., og af honum greiðast nú 6% p. a... 

 

...hefir ekki þótt ástæða til, að landssjóður annaðist innkaup á steinolíu og festi fje 

í því...
152

 

 

Af ræðu Einars að dæma þá voru því nú geymdar 602.789kr. í New York og á móti var skuld 

upp á 500.000 kr. í Íslandsbanka. Ófriðarráðstafanafrumvarpið fyrir þetta ár (1915) fór fram á 

lántöku upp á 1 milj. til viðbótar eins og fram er komið. Gull kom til landsins fyrir síldina og 

gjaldeyri skapaðist við ullarsölu. Olíufluttningar á vegum ríkisins voru orðnir óþarfir. Þetta 

hljómar ekki sem verst. 

Í þessu tiltekna atviki var hinsvegar gullið að sögn Sveins Björnssonar sent fljótlega úr landi 

aftur eins og komið hefur fram. Samkvæmt gögnum innan úr Íslandsbanka sem fjallað er um í 

skýrslu sem lögð var fyrir lestrarsal þingsins 1920 og fjallað verður nánar um síðar í 

ritinu,sendi Íslandsbanki þetta gull rakleiðis aftur til Ameríku.
153

 Ekkert var minnst á hvorki 

innistæðu eða skuld í ársreikningnum fyrir 1914 sem lá fyrir þinginu 1915, eins og ég rakti 

hér fyrr í ritinu. Það sem meira er,  að í fjárlögum fyrir árin 1916-1917 eru sundurliðaðar 

greiðslur ríkisins af lánum landssjóðs. Þar eru nefnd sex lán, ekkert þeirra í Amerískum banka 

og ekkert þeirra tekið eftir árið 1913.
154

 Heildar vaxtatekjur ríkisins af innistæðum í bönkum 

eru áætlaðar 3.000 kr. á ári.
155

 Það samsvarar 3% vöxtum af 100.000 kr. bankainneign, en 

kemst hvergi nálægt því að vera 3% vextir af 600.000. kr. 

Þessar upplýsingar höfðu hinsvegar ekki þingmenn sem hlýddu á greinargerð Einars 

Arnórssonar 1915. Þeir vissu auðvitað hvað stóð í ársskýrslunni fyrir árið 1914 um að gert 
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yrði grein fyrir ráðstöfunum velferðarnefndar síðar. Ólafur Matthiasson endurskoðandi 

landsreikninganna var nú önnum kafin við að sjá um olíusöluna fyrir Texas Oil Co. sem var 

komin í hendurnar á fiskifélaginu sem hann var erindreki fyrir.
156

 Þingmenn sem voru efins 

um að hér væri allt með felldu gátu því lítið annað gert að svo stöddu en að athuga meinta 

vörubyrgðarstöðu landssjóðs. Einar Jónsson var einn af þeim. Eftir að Einar Arnórsson lauk 

máli sínu mælti Einar Jónsson. 

 

Jeg vildi skýra hinu háttv. Alþingi frá því, að jeg hefi í dag gengið í þau pakkhús 

bæjarins, sem landssjóðsvörur eru geymdar í,
157

 

 

Jeg hefi við þessa göngu komist að þeirri raun, að sumt af vörum þessum liggur 

undir skemmdum,ef ekki er að gjört, sjerstaklega mun það aðgæsluvert með 

sykur,
158

 

Ráðherra svarar því til að honum hafi verið sagt að allt sé óskemmt en það sé hinsvegar erfitt 

að koma í veg með öllu að vörurnar „rýrni eitthvað― við geymslunna.
159

 

 

Eins og minnst var á fyrr í ritgerðinni, ákváðu Sveinn og Ólafur að kaupa engan sykur í 

Ameríku, þar sem hann var svo dýr. Þessi sykur sem hér um ræðir var því gamall sykur frá 

Þýskalandi. Ísland hafði fengið mest allan sykur þaðan fyrir stríð. Nú lágu sem sagt alls 156 

tonn af skemmdum gömlum þýskum sykri í skemmu í eigu landssjóðs.
160

 

Sigurður Eggerz benti á að þegar hann hafði verið ráðherra hafi hann látið skoða vörurnar 

reglulega og spyr hvort Einar Arnórsson gerði það líka. Forseti brýndi fyrir þingmönnum að 

umræðuefnið væri einungis hvort kjósa ætti nýja Velferðarnefnd eða ekki.
161

 Næst var gengið 

til atkvæða um hvort kjósa ætti nefndina strax eða ekki. Það var samþykkt. Þó var bent á að 

þetta gæti ekki talist fullnaðarkosning þar sem lög um velferðarnefnd hefðu ekki öðlast 

staðfestingu.
162

 Nokkrir þingmenn mótmæltu að kosin væri nefnd þar sem ekki hafði verið 

boðað til fundarins með löglegum hætti. Einar Arnórsson benti á að nefndin hefði verið kosin 

á þennan hátt árið áður og þá hefði engin mótmælt. Að lokum fór svo að kosið var í nefndina 

til bráðarbyrgða og í hana setttust Jón Magnússon, Skúli Thoroddsen, Sveinn Björnsson, 
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Guðmundur Björnsson og Jósef Björnsson. Tíu dögum síðar þann 24. ágúst 1915 var 

kosningin staðfest með fullnaðarkosningu.
163

 

 

Í milli tíðinni lagði Guðmundur Hannesson fram, Tillögu til þingsályktunar um kosningu 

nefndar, til þess að endurskoða reikninga yfir kaup og sölu á vörum þeim, er stjórnin hefir 

síðast liðið ár keypt fyrir landssjóðs fje. 

Tillagan náði fram að ganga og í nefndina voru kosnir, Matthias Ólafsson, Bjarni Jónsson,  

Guðmundur Hannesson, Ólafur Bríem og Steingrímur Jónsson.
164

 

 

Endurskoðunarnefndin skilaði skýrslu sinni 15. september 1915. Í skýrslunni eru engin 

bankaviðskipti skoðuð. Þar er hvergi að finna neina aðra gjaldmiðla en krónur. Skýrslan 

byggir einungis á sölutölum, enda fékk nefndin ekki í hendur kaupverð eða nótur fyrir 

vörukaupum.
165

 

Varðandi för Hermods 1914, er þó gefið upp að heildar kaupverð varningsins hafi verið 

302,946,38 kr.
166

 Jafnframt má lesa eftirfarandi í skýrslunni. 

 

Eins og vikið er að hjer að framan, var það hræðslan við siglingateppu, sem kom 

stjórninni til þess að ráðast í þessi vörukaup frá Ameríku. Að vísu hefir ráðist 

sæmilega fram úr með siglingar til landsins fram á þennan dag, og er að vorri 

hyggju engin sjerstök ástæða til að óttast að siglingar muni hjer eftir teppast af 

völdum ófriðarins... 

..Eftir því sem nefndinni hefir verið skýrt frá, hefir nokkur rýrnun orðið á 

vörunum. Hefir ekki unnist tími til að rannsaka nákvæmlega hve mikil hún er, en 

vjer höfum getað sannfært oss um, að rýrnunin hefir ekki numið svo miklu, að 

nokkuð verulegt sje við hana að athuga.
167

 

 

Það er eftirtektarvert að nefndin skuli ekki telja neina sjerstaka ástæðu til að óttast 

siglingarteppu 1915 og framvegis. Það var þá enn minni ástæða til þess í lok júlí 1914 þegar 

hvorug flotaþjóðin (Þýskaland,England) voru komnar í stríð. 

Steingrímur Jónsson gerði grein fyrir skýrslu endurskoðunarnefndarinnar fyrir þinginu. 

Nefndin hafði haft 15 daga til að vinna þessa endurskoðun frá því að henni bárust gögnin í 

hendur.
168

Hann segir m.a. 
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Þegar nefndin fór að athuga það, sem fyrir henni lá, sá hún brátt, að ekki gat 

komið til mála, að gjöra reikningslega endurskoðun; tíminn til þingloka var alt of 

stuttur til þess, og of mikið að gjöra.
169 

 

Viðvíkjandi versluninni í heild sinni, álítur nefndin, að það hafi verið heppilegt 

fyrir landið, að ráðist var í að senda Hermod til Ameríku síðastliðið haust. Ekki þó 

af þeirri ástæðu, að með því væri fyrirbygt, að vöruskortur gæti orðið. Til þess 

voru kaupin of lítil.
170

 

 

..þá er sjálfsagt að geyma þessar sykurleifar, þótt landssjóður ef til vill tapi 

eitthvað á þeim. Nefndin bollalagði talsvert um það, hvort ekki væri rjettast, að 

landssjóður rjeðist í ný vörukaup nú. En nefndin álítur þó að sú spurning liggi 

fyrir utan sinn verkahring.... 

...telur því nefndin rjettast, að leggja það fullkomlega á vald stjórnarinnar og 

Velferðarnefndarinnar.
171

 

 

Aðspurður að því hvort nefndin hafi rannsakað vöruleifarnar og sykurinn svarar Steingrímur. 

 

Þessari fyrirspurn verð jeg að svara á þá leið, að nefndin hefir ekki skoðað 

vörurnar, enda áleit hún það atriði liggja fyrir utan sinn verkahring.
172

 

 

Loks tók Pjetur Jónsson frá Gautlöndum til máls. 

 

Jeg hefi ekki getað lesið skýrslu nefndarinnar ofan í kjölinn, en jeg hefi skilið af 

framsögunni, að nefndin hefir ekki fundið neitt athugavert við gjörðir 

stjórnarinnar og Velferðarnefndarinnar í þessu máli. Eins og kunnugt er, vinnur 

Velferðarnefndin kauplaust, og virðist mjer því ekki mega minna vera en að 

Alþingi ljeti á einhvern hátt í ljósi þakklæti sitt til nefndarinnar. Jeg vil því stinga 

upp á, að allur þingheimur standi upp, og lýsi með því ánægju sinni yfir störfum 

nefndarinnar. 

                                                                                                Allir stóðu upp.
173

 

Velferðarnefndin og seðlaaukning Íslandsbanka 1914,1915 og 1916 

 

Ein stærsta breytingin á landshögum á tímum Velferðarnefndarinnar var stóraukin 

seðlaútgáfuréttur Íslandsbanka. Þann 13. ágúst 1914 voru Sveinn Björnsson og Einar 

Arnórsson flutningsmenn að þingsályktunartillögu þar sem skorað var á landsstjórnina að gera 

ráðstafanir til að sjá landinu fyrir nægum gjaldeyri vegna afleiðinga af Norðurálfustyrjöldinni 
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með því að setja bráðarbirgðarlög um seðlaaukningu.
174

 Fyrstu bráðabirgðarlögin heimiluðu 

Íslandsbanka að prenta 500.000 kr. umfram hámarkið sem var áður 2.500.000 kr. Öðluðust 

lögin gildi í nóvember 1914, nokkru eftir heimkomu Hermods.
175

 Þann 9. september 1915 var 

gefin heimild fyrir 1.000.000 kr. til viðbótar.
176

 Það er athyglisverð staðreynd að þessar tölur 

endurspegla nákvæmlega lántökuheimildir landssjóðs til vörubirgðakaupa árin 1914 og 1915. 

Það kom fljótlega í ljós að þetta seðlamagn fullnægði enganvegin þörfum viðskiptalífsins hér 

innanlands svo þann 18. mai 1916  setti Einar Arnórsson bráðabirgðalög sem heimilaði 

Íslandsbanka að gefa út eins mikið af seðlum og „viðskiptaþörfin krefði―.
177

 Árin á eftir sigldu 

Gullfoss og Goðafoss reglulega til Bandaríkjanna og viðskiptin blómstruðu milli landanna. 

Árið 1920 lauk svo þessum viðskiptum, og einnig siglingunum milli New York og Reykjavík. 

E.t.v. vegna þess sem Sveinn Björnsson bendir á í endurminningum sínum „að ekki borgaði 

sig þá að sigla litlu skipunum okkar þessa löngu leið; enda voru þá opnaðar aftur fornar 

viðskiptaleiðir okkar við Norðurálfulönd.―
178

 

Eins og búið er að sýna fram á hér í þessu riti þá hófust Ameríkusiglingarnar ekki vegna 

lokaðra siglingaleiða um Atlantshaf. Hér gefst ekki pláss í þessu riti til að rannsaka til botns, 

hvort Ameríkusiglingunum hafi verið hætt vegna „opnunar siglingaleiða um Atlantshafið―, 

eða af öðrum ástæðum eins og t.d. lokuðum og fullnýttum lánalínum. Þó er vert að minnast á 

nokkur atriði varðandi árið 1920. Fjallað er um það í næsta kafla. 

Óðaverðbólga og bann við útflutningi á gulli 1920/skýrsla Jóns Dúasonar 
 

Eins og fram hefur komið hér jókst peningamagn Íslandsbanka gríðarlega hratt á árunum 

1914-1920. Ef skoðuð er tafla yfir velti-innlán bankans í Hagskinnu má sjá að þau voru 

1.7milj. 1914, 2.2milj. 1915, 4.1milj. 1916, 9milj. 1917, 8.8 milj 1918, 10.5milj. 1919 og loks 

11.1milj. 1920.
179

 Það ár voru aftur sett lög um óinnleysanleika seðla bankans í gull og þar að 

auki sett bann við útflutningi á gulli. Í umræðum þingsins um það frumvarp kom í ljós að 

gullforði bankans væri afskaplega lítill.
180

 Sveinn Björnsson lýsti nokkrum efasemdum um þá 

staðhæfingu og lagði fram fyrirspurn um hvort þetta hefði verið rannsakað.
181
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Jón A. Jónsson framsögumaður frumvarpsins svaraði því til að gullforðinn hefði ekki verið 

rannsakaður en samkvæmt þeim upplýsingum sem lægju fyrir mætti ætla að hann væri á 

bilinu 700.000-1.000.000 kr., þá kallaði atvinnumálaráðherrann inn í „Já, það mun láta 

nærri.―. Þorleifur Guðmundsson bendir á að fjárhagsnefndin hafi fengið mjög óljósar 

upplýsingar um stærð forðans og því væri í raun lítið vitað um hann.
182

 

 

Forseti þingsins svaraði fyrirspurn Sveins Björnssonar á þennan veg. 

 

Í sambandi við fyrirspurn hv. 1. Þm. Reykv. (Sv. B.) skal jeg leyfa mjer að benda 

á, að lögð hefir verið fram á lestrarsalinn skýrsla frá herra Jóni Dúasyni, sem 

varðar mjög þetta mál. Jeg veit ekki, hvort hv. þm. hafa fest sjer það í minni, 

þegar jeg las upp í fundarbyrjun skrá yfir fram lögð skjöl, og skal jeg í því 

sambandi benda á, að skýrsla þessi er ítarleg og efnismikil, og því æskilegt, að hv. 

þm. Kynni sjer hana.
183

 

 

Daginn eftir þegar umræðum um frumvarpið var haldið áfram hafði að minnsta kosti einn 

þingmaður kynnt sjer innihald skýrslunar lauslega. Þetta var Pjetur Ottesen. Hann sagði m.a. 

um skýrsluna. 

 

Eru þar bornar þungar sakir á bankastjórnina. Sem af líkum má ráða, hefir mjer 

ekki unnist tími til að athuga skýrslu þessa gaumgæfilega. En skýrsluhöfundurinn 

hefir dregið saman ákæruatriði sín í 9 greinar, og vil jeg lesa þær upp, með leyfi 

hæstv. forseta. Segir hann svo: 

1. Að Íslandsbanki hafi brugðist undanákvæðum laganna um, að alt hlutafjeð skuli 

vera innborgað með nafnverði, og að hann hafi legið með stórar birgðir af eigin 

hlutabrjefum ýmist sem handveð eða fyrir eigin reikning, alt í stórum stíl. 

2. Að Íslandsbanki hafi, þvert ofan í leyfisbrjef sitt og stofnlög, haft sparisjóð, einnig 

í stórum stíl. 

3. Að Íslandsbanki hafi, að því er hægt er að dæma af uppgjöf bankans og 

skynsamlegum rökum, vanrækt að tryggja seðla sína svo, sem lög mæla fyrir, 

einnig í stórum stíl. 

4. Að endurskoðendurnir hætta að gefa yfirlýsingu um málmforðann, og að 

upphæðir þær, sem hann gefur upp sem „málmforða―, og tryggingarhlutfallstölur 

hans sjeu rangar og villandi. 

5. Að Íslandsbanki hafi brotið sjerleyfi sitt og stofnlög með því að vanrækja að hafa 

gullforða sinn hjer á landi, og að hann hafi einnig brotið málamyndaleyfi það, er 

hann fjekk hjá Einari Arnórssyni, til að geyma gull erlendis. 

6. Að Íslandsbanki hafi sagt stjórninni rangt frá. 

7. Að Íslandsbanki hafi vanrækt að greiða allmikið fje í landssjóð. 

8. Að Íslandsbanki hafi neitað að innleysa seðla sína, sem hann þó var skyldur til 

með lögum. 
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9. Að Íslandsbanki hafi sýnt frámunalegt kæruleysi um peningamál landsins og 

bakað þjóðfjelaginu með því stórtjón, og að afleiðingarnar af því sjeu 

ófyrirsjáanlegar enn.
184

 

 

Forsætisráðherra brást við með því að benda á að þetta mál snerti hann ekki persónulega, enda 

lægi þetta frekar á borði fjármálaráðherra. (sem nú var Sigurður Eggerz) Þó tók hann fram að 

þar sem hann væri nú formaður bankaráðs Íslandsbanka þá hafi hann rætt um þessa skýrslu 

Jóns Dúasonar við bankastjórnina og hún lofað að rannsaka þetta mál.
185

 

Meira var ekki gert með þessa skýrslu, en við skulum nú glugga í þessa næstum 100 ára 

gömlu skýrslu til að sjá hvort hún getur orðið okkur að gagni varðandi þá atburðarrás sem hér 

hefur verið rakin, ég undirstrika sum atriði í tilvitnunum úr skýrslunni sem koma hér að 

sérstöku gagni. 

Í skýrslunni stendur meðal annars þetta. 

 

Sem seðlabanki landsins er Íslandsbanki skyldugur að vaka óeigingjarnlega yfir 

peningamálum landsins og binda efni sín á alveg sérstakan hátt með það fyrir 

augum, að geta hjálpað, þegar viðskiftakreppu eða þvílík vandræði ber að garði. 

Bankinn má ekki binda efni sín í braski, þannig að hann verði sjálfur hjálparþurfi. 

Og það er sjálfsagt að bankaráðið taki í taumana, ef eitthvað ber út af í þessu.... 

...Losni nú bankinn við þessa skyldu og við bankaráðið, er hann þar með formlega 

orðin óháður braskbanki (Spekulationsbank, affärsbank), nema hvað hann verður 

að halda seðlatryggingarreglurnar... 

...Hann byrjar á útboðum og fjárveizlu, sem í öðrum löndum hafa reynst hin 

gróðavænlegustu bankastörf,... 

...Þar með er bankinn orðinn verkfæri í höndum erlends „exportcapitalismus―... 

...Hann kaupir upp meirihluta í hérlendum hlutafélögum, kemur sér inn með því 

að stækka hlutafélög,.. 

...Íslenzkir atvinnurekendur og efnamenn, sem binda sig við bankann verða að 

eins peð hans í erlendu stórbraski...
186

 

Jón heldur áfram. 

Þegar seðlar hans voru gerðir óinnleysanlegir, til að bjarga honum úr voða, notaði 

hann sér þetta til að hætta að kaupa seðla sína í Khöfn, til þess að geta nurlað 

saman nokkrum þúsundum handa hluthöfum, enda þótt landsmenn hafi tapað 

margfalt meiru á verðfalli á seðlunum og traustmissi á fjárhag landsins.
187

 

 

Næst fjallar Jón um gullforða bankans. Hann sýnir fram á að gullforðin sé bókfærður miklu 

minni en hann eigi að vera. Hann segir svo. 

Til þess að breiða yfir það, sem hér er bent á, færir Íslandsbanki til reiknings sem 

málmforða mikla inneign í erlendum bönkum; þannig var við árslok 1916 ca. 
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helmingur málmforðans inneign í erlendum bönkum og nú yfir helmingur, en í 

hæðsta lagi ¼ af öllum málmforðanum má vera erlendir seðlar + inneign í 

ákveðnum erlendum bönkum. Hvernig hefir bankanum getað haldist uppi með 

þetta árum saman? Hvað gefur bankastjórninni djörfung til að fara svona að?
188

 

 

Næst beinist skýrslan að athugun á hvort verið geti að bankinn hafi það gull sem hann segist 

hafa samkvæmt bókhaldinu. Þar segir m.a. þetta. 

 

Í reikningi Íslandsbanka fyrir árið 1914 segist bankinn 31. des 1914 hafa í 

dönskum, norskum, sænskum og amerískum gullpeningum..................490.598,90  

 

31. des. 1918 segist bankinn hafa í dönskum, norskum og sænskum 

gullpeningum.... 2.324.600,00 

Viðaukinn á þessum 4 árum er því ........ 1.834.001,10 

En innflutt gull til landsins að frádregnum útflutningi var á þessu sama tímabili 

alls*........340.114,00 

Skilagrein vantar fyrir 1.493.887,10... 

 

....Við árslokin 1914 voru í Íslandsbanka 60 þús. kr. í amerískum gullpeningum. 

Þetta gull hafði landsstjórnin látið kaupa í Ameríku, til að hafa það hér, ef í 

harðbakkana slægi. Íslandsbanki keypti það af henni og sendi það aftur til 

Ameríku á árinu 1915! (sama árið og bankinn fékk leyfi til að gefa út 

aukaseðlana). Hvers vegna var það gert?
189

 

 

Á þessu má sjá að „gullið― í töskunum sem komu með Hermod var notað til að fegra 

ársreikning bankans fyrir árið 1914! Hvort sem um var að ræða alvöru gullmynt, loft eða 

pappírsdollara. 

 

Jón Dúason fjallar síðan nánar um ráðstöfun Velferðarnefndar á gullforða bankans 1914, þar 

stendur m.a. þetta. 

Með lögum nr. 11, 3. ágúst 1914 var heimilað að gera seðla Íslandsbanka 

óinnleysanlega. 1. grein þeirra laga hljóðar svo: „Íslandsbanki skal með samþykki 

bankastjórnarinnar,* leystur undan þeirri skyldu að greiða handhafa seðla bankans 

með gullmynt samkvæmt lögum nr. 66, 10. nóv. 1905 4. gr., gegn því, að hann 

afhendi landsstjórninni allan málmforða sinn  sbr. sömu lög 5. gr. a. og b., til 

ráðstöfunar, enda taki landsstjórnin fyrir landssjóðs hönd jafnframt að sér ábyrgð 

á greiðslu jafnmikillar upphæðar af seðlum bankans, - sem málmforðanum nemur.  

Um leið og lög þessi ganga úr gildi, eða ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna 

verður af létt, afhendir landsstjórnin bankanum aftur gullforðann―. 

Með þessari síðast tilfærðu grein er gefin heimild til, að allur gullforði bankans sé 

ekki fyrirliggjandi í sjálfum bankanum, heldur sé hann allur afhentur 

stjórnarráðinu til vörslu, en það er ekki gefin nein undanþága frá ákvæði 6. gr. 
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laga nr. 66, 10. nóv. 1905 um, að gullforði bankans sé hér á landi, því með 

orðunum „til ráðstöfunar― er átt við, að landsstjórnin geti ráðið yfir gullforðanum, 

ef í harðbakkana slægi, til þess að bjarga landinu úr voða. Að þetta hafi verið 

meining löggjafans sést bezt á framsöguræðu Sveins Björnssonar (Alþingistíðindi 

B., síðu 475),.... 

..... Nú er gullforði Íslandsbanka ekki hjá stjórnarráðinu. Upp á fyrirspurn um það 

efni fékk ég það svar, að lög nr. 11, 3 ág. 1914 og framlenging þeirra hefði aldrei 

verið framkvæmd,...
190

 

 

Skýrslan heldur áfram. 

 

Til þess að verða nokkru nær um þann litla gullforða, sem Íslandsbanki gefur upp 

að hann hafi, kr. 2.324.600,00 liggur leiðin til stjórnarráðsins. Af því að mér hefir 

verið synjað um afrit af þeim bréfum, sem farið hafa milli stjórnarráðsins og 

Íslandsbanka, verður hlutverk mitt fremur að spyrja en gefa upplýsingar... 

...fór bankinn fram á það við Einar Arnórsson, sem þá var ráðherra, að fá að hafa 

seðlana algerlega ógulltrygða! Það varð úr, að Einar gaf Íslandsbanka heimild til 

að afhenda stjórnarskrifstofunni í Khöfn gull, til að geyma það í lokaðri vörslu í 

Þjóðbankanum þar. Með þessu leyfi hefir Íslandsbanki ekki losað sig við ábyrgð 

fremur en ef hann hefði fengið leyfi stjórnarráðsins til að gefa út ógulltryggða 

seðla, því stjórnarráðið hefer ekki heimild til að gefa undanþágu frá lögum, nema 

með nýjum lögum... 

 

...En nú er gull suður í Danmörku langt frá því að vera handbært fyrir oss á þeim 

erfiðu tímum, sem nú hafa gengið yfir, því í Danmörk stendur gullið undir 

annarlegri löggjöf, sem getur hindrað flutninga þess, eða gert á því eignarnám, og 

þar er,  og hefir verið undanfarin ófriðarár, útflutningsbann á gulli, svo gull er þar 

sama og ekkert gull.
191

 

 

En nú hefir Íslandsbanki, að því er eg veit – það getur verið fyrir því – ekki afhent 

stjórnarskrifstofunni í Höfn neitt gull. En Þjóðbankinn danski gefur út yfirlýsingar 

til íslenzku stjórnarinnar um, að Privatbankinn í Khöfn hafi lagt inn fyrir 

Íslandsbanka svo og svo mikið í gullreikning hans. Þessar yfirlýsingar hafa 

tilfinnanlega líkingu við kvittanir fyrir innleggum í hlaupareikning eða sparisjóð 

t.d. „Íslandsbanki hefir borgað inn (indbetalt) í gullreikning sinn (på sin 

guldkonto)― o.s.frv., en menn gætu búist við að þar stæði að Íslandsbanki hefði 

„deponeret― gulli í „depot nr.― .. o.s.frv. Eg spyr því: Hefir Íslandsbanki lagt í 

vörslu gull í Þjóðbankanum eða hefir hann ekki gert það,
192

 

 

Næst víkur skýrsluhöfundur sér að endurskoðendum bankanna. 

 

Endurskoðendur rita undir reikninginn með þessari athugasemd: „Reikning þenna 

höfum vér yfirfarið og endurskoðað, borið hann saman við bækur bankans og 

reikninga útibúanna og höfum eigi fundið neitt athugavert við hann.― Hér vantar 
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skýra yfirlýsingu um það, að sá gullforði, sem bankinn gefur upp, sé til í 

bankanum og að þeir hafi talið hann, eða ef uppgjöf bankans er röng, þá hve mikið 

gull sé til og hvar, í útbúunum eða höfuðbankanum? Hvers vegna bregða 

endurskoðendur sér undan þessari skyldu sinni, sem er höfuðatriðið við 

endurskoðun reikningsins? 

 

Já svo mörg voru þau orð, og mörg góð orð til viðbótar er að finna í þessari ágætu skýrslu. 

Margt af því sem fundið er að í skýrslunni á jafn vel við í dag og það gerði fyrir næstum því 

hundrað árum er hún var samin. Nú er best að vinda sér í síðasta kafla ritsins og draga saman 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Niðurstöður 
 

Í þessu riti hefur í fyrsta lagi verið sýnt fram á, að þingsályktunartillaga Sigurðar Eggerz 1915 

um að skora á landsstjórnina að nota inneign í banka í Bandaríkjunum til að byrgja landið upp 

af korni, byggði trúlega að mestu leyti á vantrú hans á því að þessi inneign væri yfir höfuð til, 

og andstöðu hans við það að íslenska ríkið tæki frekari lán til kaupa á matvöru, þar sem 

Sigurður taldi sig hafa ástæðu til að efast um að sá peningur yrði notaður til matvörukaupa. 

Sigurður hafði jafnframt áhyggjur af afdrifum gullforða landsins. 

 

Þær „ófriðarráðstafanir― sem gripið var til 1914 af stjórn landsins og þeirri nefnd sem skipuð 

var henni til ráðgjafar og gekk undir nafninu Velferðarnefnd, voru ekki gerðar af ótta við að 

siglingarleiðir væru að lokast um Atlantshafið vegna styrjaldarinnar í Evrópu. Þær voru liður í 

því að bjarga íslensku viðskiptalífi frá áföllum sem mundu leiða af annaðhvort gjaldþroti eða 

stórfeldum seðlainndrætti Íslandsbanka. Auk þess taldi sú endurskoðunarnefnd sem skipuð 

var til að skoða þessi viðskipti enga hættu vera á lokunum siglingaleiða og tekið var fram að 

viðskiptin hafi hvort eð er verið allt of lítil til að hafa einhverja þýðingu, ef um væri að ræða 

að byrgja landið fyrir hungursneyð. 

 

Aðal verkefni Sveins Björnssonar og Ólafs Johnssonar í Ameríkuferð þeirri sem farið var á 

vegum Íslenska ríkisins 1914 með skipinu Hermod, var því ekki að byrgja landið upp af 

matvöru til að verja landið fyrir hungursneyð. Megin tilgangur ferðarinnar var að tryggja 

Ameríska lánalínu til að forða Íslandsbanka frá gjaldþroti og koma á milliríkjaverslun milli 

Ameríku og Íslands. Erindrekar Íslands í þessari ferð sátu jafnframt báðir í stjórn þess félags 

sem síðan annaðist flutninga á milli landanna.  
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Auk þess var það gull (eða dollarar) sem Sveinn Björnsson og Ólafur Johnsson eru sagðir hafa 

komið með heim úr ferðinni notað annarsvegar til að auka traust hér heima á seðlum 

Íslandsbanka með því m.a. að gefa misvísandi upplýsingar í blöðum um verðmæti þess. 

Hinsvegar bendir margt til þess að framin hafi verin bókhaldsbrella með það til að bæta 

ásjónu ársreiknings Íslandsbanka rétt fyrir áramót, þannig að hægt væri að bókfæra meiri 

gullinneign en fótur var fyrir. 

 

Íslenska ríkið varði stórum upphæðum í vöruinnkaup sem var aldrei  gerð almennileg skil á, 

auk þess sem vörubirgðir skemmdust og afskrifuðust þannig án þess að neitt heildaryfirlit 

væri til um það. Endurskoðunarnefnd sú sem falið var að rannsaka þessi viðskipti fékk aldrei í 

hendur fullnægandi gögn til að annast slíka endurskoðun. Seðlamagn í landinu jókst í takt við 

aukin innfluttning. Fyrstu tvö árin 1914-1915 í réttu hlutfalli við lántökur landssjóðs. 

 

Stórar upphæðir hafa því getað horfið í þessum meintu vöruviðskiptum landsjóðs. 

Annarsvegar var gert grein fyrir þeim upphæðum með því að benda á vörulagera víðsvegar 

um landið sem voru aldrei skoðaðir eða framkvæmd vörutalning á. Endurskoðunarnefnd 

alþingis tók t.a.m. yfirvegaða ákvörðun 1915 um að geyma áfram 156 tonna sykurlager 

landssjóðs sem þegar lág undir skemmdum jafnvel þó tekið væri fram að hann mundi e.t.v. 

skemmast meira við það. Jafnframt taldi nefndin það utan síns verkahrings að framkvæma 

vörutalningu eða að skoða vörurnar.  

 

Hinsvegar var því haldið fram að íslenska ríkið ætti inni stóra upphæð í banka í New York. 

Það var heldur ekki gerð grein fyrir þeirri upphæð og hún ekki höfð með í ársreikningum 

landssjóðs. Upphæðin nam svipaðari upphæð og heilmingi verðmætis skipanna Gullfoss og 

Goðafoss sem voru í smíðum um þetta leyti. Íslenska ríkið gekk að hluta til í ábyrgð fyrir 

u.þ.b. jafn hárri upphæð sem tekin var að láni í öðrum banka og varið var í u.þ.b.helmings hlut 

í skipum Eimskips og skipin voru veðsett fyrir. Formaður Eimskips, Sveinn Björnsson var 

flutningsmaður að því frumvarpi 1914. 

 

Blaðaskrif í NewYork um vöruviðskiptin ytra komu ekki saman við skýringar á þeim hér 

heima. Sveinn Björnsson og Ólafur Johnsson gáfu skýrslu um viðskiptin í blaðinu Ísafold þar 

sem farið var kolrangt með allar upphæðir svo miljónum skipti með því að víxla dollurum 

fyrir sterl.pund., hvort sem það var viljandi eða óviljandi.  Jafnvel þegar búið er að vinda ofan 
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af því er skekkjan samt umtalsverð frá opinberu skýrslugerðinni á þinginu. Sú skýrslugerð var 

reyndar einnig mjög ónákvæm. 

 

Í ritgerðinni er jafnframt sýnt fram á það að farið var rangt með stærð gullforða Íslandsbanka 

svo árum skipti auk þess sem lög voru brotin um geymslustað forðans. Þar að auki voru aldrei 

gerðar neinar tilraunir af hálfu Íslenskra stjórnvalda til að ganga úr skugga um að bankinn 

hefði yfir höfuð einhvern gullforða undir höndum. Jafnvel ekki eftir að lög voru sett um að 

heimila landsstjórninni að taka forðan í sína vörslu. Enda samkvæmt upplýsingum frá 

stjórnarráðinu 1920, var sá réttur ekki nýttur, jafnvel þó ríkið tæki að sér ábyrgðina á seðlum 

bankans. Í ritgerðinni er einnig kafli um þann banka í Ameríku sem virðist hafa fjármagnað 

„ófriðarráðstafanir― Íslands fyrir þá sem hafa áhuga á þeim breytingum sem urðu á reglum um 

gullfótinn og öllu heimshagkerfinu í og eftir fyrri heimstyrjöld. Hér hefur verin rakin hluti af 

þeirri sögu, og hvaða áhrif þær breytingar höfðu hérlendis. Tíu árum eftir að Ísland fékk 

heimastjórn og seðlaútgáfuvald laust við takmarkanir af danska ríkinu, tókst íslenskum 

stjórnvöldum nánast að setja seðlabanka landsins í þrot. Sagan af vesturför Sveins 

Björnssonar 1914 er saga af björgun Íslandsbanka, en ekki saga af ófriðarráðstöfunum í þágu 

íslensks almennings. 
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