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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um viðskipti Íslendinga við Þriðja ríkis Hitlers á tímabilinu 

1933–1939. Markmiðið er að varpa ljósi á eðli og umfang viðskiptanna og leggja 

mat á mikilvægi þeirra fyrir íslenska þjóðarbúið, en Þýskaland var orðið 

næstmikilvægasta viðskiptaland Íslendinga á eftir Bretlandi um miðbik fjórða 

áratugarins. Fyrir Íslendinga skiptu þessu viðskipti miklu máli, enda þurftu þeir að 

koma útflutningsframleiðslu sinni í verð eftir lokun Spánarmarkaðarins. 

Það sem stóð þessum viðskiptum þó fyrir þrifum var að þau voru eingöngu 

í formi vöruskiptaverslunar. Sýnt verður að Íslendingar lentu oft í erfiðleikum 

vegna greiðslufyrirkomulags verslunarsamninganna, auk þess sem 

ófyrirsjáanlegar haftaráðstafanir þýsku stjórnarinnar trufluðu viðskiptin. Færð 

verða rök fyrir því að Þjóðverjar hafi notfært sér sterka stöðu sína í árlegum 

samningaviðræðum við Íslendinga til að hindra að gjaldeyrisviðskipti yrðu tekin 

upp. Hins vegar hafi Þjóðverjum mistekist að ná fram pólitískum ívilnunum, eins 

og flugvallarréttindum, á Íslandi í krafti viðskiptanna þegar leið á 4. áratuginn. Að 

lokum var það hafnbann Breta, sem sett var á eftir að síðari heimsstyrjöldin hófst 

sem batt enda á viðskipti Íslands og Þriðja ríkisins. 
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Inngangur 

Heimskreppan, sem hófst árið 1929, ógnaði öllum helstu útflutningsmörkuðum 

Íslendinga, einkum í Suður-Evrópu. Íslendingar höfðu byggt upp talsvert öfluga 

útflutningsverslun sem reist var á sölu sjávarafurða til fárra ríkja. Spánarmarkaður 

skipti þar mestu máli, en árið 1929 fór um þriðjungur alls útflutnings til Spánar. Á 

sama tíma var innflutningur þaðan einungis um 4% af heildarinnflutningi.1 Gangur 

utanríkisverslunar Íslendinga hafði þróast í að selt væri mikið til Suðurlanda, þ.e. 

Spánar og Ítalíu, en keypt mikið frá Bretlandi, Danmörku og Noregi. 

Viðskiptajöfnuður Íslendinga var nánast ávallt jákvæður á 3. áratugnum. Danir, 

sem voru áður helstu kaupendur íslenskra útflutningsvara, voru það ekki lengur. 

Nýir markaðir opnuðust og uxu á kostnað annarra. Bretar höfðu fest sig í sessi 

sem mikilvægasta viðskiptaþjóð Íslendinga. Meira jafnvægi var í þeim viðskiptum 

en við Spánverja, þótt Íslendingar hefðu flutt meira inn frá Bretlandi en þeir fluttu 

út þangað.  

Heimskreppan leiddi hins vegar til mikilla breytinga á útflutningsviðskiptum 

Íslendinga sem og annarra þjóða. Brugðist var við gjaldeyrisskorti með 

haftastefnu og innflutningstollum til að vernda eigin framleiðslu. Alþjóðaviðskipti 

drógust saman í kjölfarið og var áhersla lögð á að draga úr innflutningi með því 

að tryggja jafnvægi út- og innflutnings, m.a. á grundvelli hreinna vöruskipta. Mikið 

verðfall varð á íslenskum útflutningsvörum á erlendum mörkuðum. Útflutningur til 

Spánar dróst saman í kjölfarið, og var það án efa heimskreppunni að kenna, ekki 

síður en offramleiðslu á saltfiski í heiminum. Yfirvöld á Spáni hófu líkt og annars 

staðar að reisa múra viðskiptahafta og tolla.2 Fyrir Íslendinga voru slíkir tollar 

mikið áhyggjuefni vegna mikilvægis utanríkisverslunarinnar. Viðskiptaþjóðir 

Íslendinga gátu komist af án íslenskra afurða og vöruútflutningur þeirra til Íslands 

skipti þær litlu máli. Hins vegar skipti sköpum fyrir Íslendinga að koma 

útflutningsframleiðslunni í verð til að geta keypt lífsnauðsynjar erlendis frá. Ljóst 

var að leita þurfti á aðra markaði til þess að minnka höggið sem lokun 

Spánarmarkaðs hefði á íslenska utanríkisverslun ef til þess kæmi. 

 
1 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1929, 19–20. 
2 Stefán Svavarsson, „Spænska borgarastríðið í íslenskum samtímaheimildum“, 50–51. 
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Þessi ritgerð fjallar um vægi Þýskalands í utanríkisviðskiptum Íslendinga, 

en Þjóðverjar fylltu að mörgu leyti upp í það skarð sem lokun Spánarmarkaðarins 

skildi eftir. Megináherslan er á eðli viðskiptanna og umfang þeirra frá því að 

nasistar komust til valda árið 1933 fram til hausts 1939 þegar hafnbann Breta á 

Þýskaland varð til þess að lokað var fyrir öll viðskipti Íslendinga og Þjóðverja. 

Fjallað verður um samningaviðræður þjóðanna, farið ofan í saumana á þeim 

viðskiptasamningum sem gerðir voru og helstu breytingar á samningum hvers árs 

greindar. Spurt verður hvernig viðskiptum Íslands og Þriðja ríkisins var háttað, 

hvernig þau þróuðust þegar leið á áratuginn og hvaða hvatir lágu þeim að baki. 

Færð verða rök fyrir því að Þjóðverjar hafi að mestu ráðið um fyrirkomulag 

viðskiptanna, en þau voru í formi vöruskiptaverslunar, og að samningarnir hafi 

miðast frekar við hagsmuni þeirra en Íslendinga. Þótt Íslendingum hafi tekist að 

selja stóran hluta af útflutningsframleiðslu sinni, sem skipti vitaskuld miklu máli, 

lentu þeir oft í erfiðleikum vegna greiðsluskilmála Þjóðverja. 

 Þór Whitehead er sá fræðimaður sem mest hefur skrifað um samskiptin 

við Þýskaland í fræðilegu samhengi á árunum fyrir og í síðari heimsstyrjöld.3 Hins 

vegar er nálgun hans á efnið önnur en sú sem hér verður lögð til grundvallar, en 

hann leggur áherslu á stjórnmálasamskipti ríkjanna. Önnur rit sem hér verður 

stuðst við er ævisaga Sveins Björnssonar, en hann tók þátt í samningaviðræðum 

Íslendinga og Þjóðverja sem sendiherra Íslands í Danmörku.4 Söguleg yfirlitsrit 

Agnars Kl. Jónssonar, Péturs J. Thorsteinssonar og Guðmundar Jónssonar um 

stjórnarráðið, utanríkisþjónustu og utanríkisverslun Íslands nýttust við að setja 

efnið í almennt samhengi.5 Ritgerðin er þó að mestu reist á skjalaheimildum um 

utanríkismál og utanríkisviðskipti Íslands á fjórða áratugnum. Einnig er stuðst við 

umfjöllun dagblaðanna um utanríkisviðskipti. Hagskýrslur um utanríkisverslun 

komu sérstaklega að gagni við að gera grein fyrir umfangi viðskipta þjóðanna 

tveggja og til þess að bera þau saman við önnur.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla. Í þeim fyrsta er fjallað um forsöguna: 

upphaf viðskipta Íslendinga og Þjóðverja fyrr á öldum. Síðan verður vikið að 

utanríkismálum og viðskiptum eftir að Ísland varð fullvalda árið 1918, en vegna 

 
3 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi. Ísland í síðari heimsstyrjöld, 1982. 
4 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 1957. 
5 Sjá Agnar Kl. Jónsson, Stjórnarráð Íslands 1904–1964, II. bindi; Pétur J. Thorsteinsson, 
Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál. Sögulegt yfirlit. 
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dönsku-íslensku sambandslaganna var staða Íslands gagnvart Danmörku flókin, 

enda fóru Danir með framkvæmd utanríkismála í umboði Íslendinga. Loks er gerð 

almenn grein fyrir þróun utanríkisverslunar Íslendinga á fyrri hluta 20. aldar. Í 

öðrum kafla er fjallað um aðdraganda viðskiptasamninga Íslands og Þriðja 

ríkisins. Þar er sjónum einkum beint að viðskiptasamningi Íslands og Þýskalands 

árið 1931 og áhrifum kreppunnar á viðskipti ríkjanna. 

Í þriðja kafla er fjallað um viðskipti Íslands og Þýskalands og farið ofan í 

saumana á þeim breytingum sem urðu á viðskiptasamningum ríkjanna eftir að 

nasistar komust til valda. Í fjórða og síðasta kafla verður umfang og eðli 

viðskiptanna greind með áherslu á þau pólitísku sjónarmið, sem lágu 

viðskiptahagsmunum Þjóðverja gagnvart Íslandi til grundvallar, í aðdraganda 

stríðsins. 
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1. Forsagan: Samskipti Íslands og Þýskalands 

1.1 Viðskiptasambandið á fyrri öldum  

 

Viðskiptasamband Íslendinga og Þjóðverja hófst á síðari hluta 15. aldar þegar 

þýsku Hansakaupmennirnir tóku að versla við landsmenn. Englendingar höfðu 

frá upphafi þeirrar aldar stundað allmikla verslun hér á landi,6 en Noregskonungur 

var andvígur henni þar sem hann taldi að Englendingar hefðu brotið fyrri 

samninga um verslun við skattlönd Noregskonungs. Þótt hann meinaði 

Englendingum að sigla til Íslands árið 1466 héldu þeir viðskiptum sínum áfram 

við Íslendinga. Danakonungur nýtti sér völd sín og tengsl við Hansasambandið til 

að bola Englendingum frá Íslandi og í staðinn var þýskum kaupmönnum veitt leyfi 

til verslunar hér við land. Oft kom þó til átaka á milli Englendinga og Þjóðverja og 

höfðu þeir síðarnefndu yfirleitt betur og flæmdu hina fyrrnefndu burt frá helstu 

fiskihöfnum landsins. Það aftraði þó ekki Englendingum frá því að stunda verslun 

hér við land, en viðskipti við Þjóðverja þóttu hagkvæmari vegna þess að þeir 

keyptu ekki einungis fisk og lýsi heldur einnig landbúnaðarafurðir. 7  Verslun 

Hansakaupmanna á Íslandi jókst og náði hámarki sínu í upphafi 16. aldar en 

konungur Dana reyndi síðar að losna smám saman við verslun annarra þjóða og 

leiddi það til einokunarversluninnar sem stóð frá árinu 1602 til ársins 1787.8 

Þrátt fyrir stöðvun verslunar Íslendinga og Þjóðverja rofnaði sambandið 

ekki. Upphaf formlegra stjórnmálasamskipta má rekja til þess þegar Þjóðverjar 

skipuðu fyrsta kjörræðismann sinn í Reykjavík árið 1896. Á þessum tíma var það 

þó aðallega á menningarsviðinu sem samskiptin jukust. Áhrif þýskra ritverka hér 

á landi urðu veruleg og undir lok 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. fóru íslenskar 

bókmenntir sömuleiðis að ryðja sér til rúms í Þýskalandi. Í krafti 

þjóðernisvakningar tóku Þjóðverjar að huga að germönskum uppruna sínum og 

fylltust áhuga á menningu Norðurlandaþjóða að fornu og nýju. Táknrænt þótti það 

fyrir samband Íslands og Þýskalands að árið 1930 minntust Þjóðverjar þúsund 

 
6 Alexander Jóhannesson, „Menningarsamband Íslands og Þjóðverja“, 47–49. 
7 Árni Daníel Júlíusson o.fl., Íslenskur söguatlas. Frá öndverðu til 18. aldar, 1:141–143. 
8 Alexander Jóhannesson, „Menningarsamband Íslands og Þjóðverja“, 50. 
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ára afmælis Alþingis með því að gefa út ritverk í tveimur bindum helgað menningu 

og náttúru Íslands.9  

Verslun Þjóðverja við Ísland hófst aftur fyrir aldamótin 1900, og fram að 

fyrri heimstyrjöld fóru þau að mestu fram í gegnum Danmörku. Verslunin var þó 

einhliða, þ.e. Íslendingar fluttu inn þýskar vörur, en Þjóðverjar keyptu lítið af 

Íslendingum. Þjóðverjar sóttust hins vegar í botnvörpuveiðar á hafsvæðinu 

kringum Ísland um 1890 eða um svipað leyti og Bretar hófu hér slíkar veiðar. 

Botnvörpuveiðar Þjóðverja urðu þó ekki nærri eins umfangsmiklar og hinar 

bresku og þeir urðu ekki jafn nærgöngulir við strendurnar og Bretar.10 

Fyrsti ræðismaður Þjóðverja á Íslandi var Daninn Ditlev Thomsen, 

stórkaupmaður og eigandi Thomsens-magasín. Thomsen var umfangsmikill 

kaupmaður og hann var um tíma einn ríkasti maður landsins. Thomson var 

fæddur og uppalinn hér á landi og sótti sér menntun bæði í Reykjavík og 

Kaupmannahöfn. Síðar starfaði hann í Englandi og Þýskalandi áður en hann kom 

aftur hingað til lands til þess að reka verslun með föður sínum.11 Bretar settu 

Thomsen á svartan lista árið 1915 vegna stöðu hans sem ræðismann Þýskalands 

og eftir það sat hann í Kaupmannahöfn. Dr. Alexander Jóhannesson, sem síðar 

varð prófessor og rektor við Háskóla Íslands, gerðist staðgengill Thomsens, en 

hann var þá nýkominn úr námi frá Þýskalandi. Hlutverk Alexanders og Guðbrands 

Jónssonar, leynilegs erindreka Þjóðverja á Íslandi, voru margvísleg. Þeir áttu 

m.a. að verja málstað Þjóðverja með því að dreifa áróðri, semja skýrslur fyrir 

þýska sendiráðið í Kaupmannahöfn um aðstæður á Íslandi og senda þýska 

flotanum upplýsingar um veðurfar. Þetta bar hins vegar ekki tilætlaðan árangur 

og munaði minnstu að Guðbrandur yrði handtekinn fyrir njósnir fyrir Þjóðverja.12 

Alexander og Guðbrandur héldu þó áfram tryggð sinni við Þýskaland, eins og 

vikið verður að síðar. 

Bretar voru þeir sem réðu mestu hér á landi, enda voru Íslendingar háðir 

þeim vegna þeirra mikilvægu hráefna sem fengust frá Bretlandi, þar á meðal kol 

og salt. Áhrif Breta efldust enn frekar í upphafi 20. aldar, en líkt og Þór Whitehead 

hefur bent á höfðu Bretar löngu náð þeim markmiðum sem þeir settu sér á Íslandi 

 
9 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 30. 
10 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 57–58. 
11 Steen Thomsen, „Thomsensverslun í þrjár kynslóðir“, 10–11. 
12 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 42. 
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þar sem Danir höfðu afnumið einkaleyfi sitt til verslunar hér og farið að vilja Breta 

í hafréttarmálum. Bretastjórn hafði því einskis að krefjast af Dönum um málefni 

Íslands og líkaði vel að Aldinborgarar færu með konungsvald á Íslandi.13 Það var 

ekki fyrr en undir lok þriðja áratugarins sem viðskipti milli Íslands og Þýskalands 

tóku aftur við sér. 

1.2 Utanríkismálin eftir að Ísland varð fullvalda 

 

Með sambandslögunum við Dani árið 1918 – þar sem Ísland var skilgreint sem 

fullvalda og frjálst ríki í konungssambandi við Danmörku – fengu Íslendingar 

forræði yfir utanríkismálum sínum. Í 7. grein laganna segir að Danmörk fari með 

utanríkismál Íslands í umboði þess. Danska utanríkisþjónustan, undir forystu 

danska utanríkisráðherrans, fór hins vegar með framkvæmd utanríkismálanna. 

Það var á valdi íslenskra stjórnvalda að ákveða hvort skipaðir yrðu sendiherrar 

eða sendiræðismenn erlendis á vegum Íslands eða hvort senda ætti úr landi 

sendimenn til þess að semja um sérstök íslensk málefni, en það yrði þó að vera 

gert í samráði við utanríkisráðherra Danmerkur. 14  Fyrstu árin eftir gildistöku 

sambandslaganna var ekki minnst á utanríkismál í úrskurðum um skiptingu starfa 

milli ráðherra. Í konungsúrskurði nr. 64 árið 1924 var tekið fram að 

forsætisráðherra skyldi fara með utanríkismál sem hann hafði í raun farið með 

fram að því.15 Staða íslensks utanríkisráðherra varð ekki til fyrr en árið 1940 eftir 

að Þjóðverjar réðust inn í Danmörku en það leiddi til þess að Íslendingar tóku 

utanríkismálin að fullu í sínar hendur.  

7. grein sambandslaganna vafðist fyrir ýmsum þingmönnum og voru 

nokkrir þeirra ósáttir við að Danir færu með framkvæmd utanríkismálanna. Jón 

Magnússon, forsætisráðherra, og Bjarna Jónssyni, alþingismaður frá Vogi, komu 

til með að móta viðhorf stjórnar og þings að því er snerti framkvæmd 

sambandslaganna af Íslands hálfu. Í fyrirspurn til forsætisráðherra Íslands um 

utanríkismál átaldi Bjarni stjórnvöld fyrir að hafa ekki beitt sér fyrir því að konungur 

skipaði utanríkismálaráðherra Íslands því það þótti vitað mál að Íslensk stjórnvöld 

gætu skipað ráðherra án þess að þurfa að óttast mótspyrnu frá Kaupmannahöfn. 

 
13 Sama rit, 45. 
14 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 77–79. 
15 Sama heimild, 80. 
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Gagnrýni Bjarna beindist einnig að stjórnvöldum fyrir að hafa ekki sett á stofn 

utanríkisráðuneyti. Hann var þeirrar skoðunar að viðurkenning annarra ríkja á 

fullveldi Íslands væri m.a. bundin því að hún færi með sín eigin utanríkismál.16 

Bjarni hafði áður kallað eftir því að íslensk yfirvöld notuðu ákvæði 7. greinar 

sambandslaganna til að skipa íslenska menn í stöður við dönsk sendiráð á 

nokkrum stöðum til að gæta viðskiptahagsmuna Íslands og taldi hann sömuleiðis 

mikilvægt að fleiri ríki en Danmörk stofnuðu á Íslandi sendiherraembætti árið 

1919. Þetta sjónarmið mætti þó takmörkuðum skilningi á Alþingi. Árið 1920 urðu 

t.d. töluverðar deilur á þingi um fjárveitingar vegna stöðu sendiherra Íslands í 

Kaupmannahöfn sem var stofnuð sama ár. Sveinn Björnsson var þá skipaður 

sendiherra í Kaupmannahöfn og átti hann eftir að gegna því til ársins 1940 með 

tveggja ára hléi á árunum 1924–1926 og var það upphafið á utanríkisþjónustu 

Íslendinga erlendis.17 Eitt af fyrstu verkum Sveins Björnssonar var að gegna 

hlutverki umboðsmanns íslensku stjórnarinnar þegar „enska lánið“ var tekið árið 

1921. Lánið var það fyrsta sem íslensk stjórnvöld höfðu tekið frá öðru landi en 

Danmörku og átti að greiða úr þeirri peningakreppu sem var í landinu.18  

Staða sendiherra Danmerkur á Íslandi var flókin vegna konungssambands 

ríkjanna. Eftir sendiherraskipti Dana hér á landi árið 1923 var tekið fram að 

sendiherra heyrði undir forsætisráðherraembætti Dana en ekki 

utanríkisráðuneyti. Ástæður þess voru þær að óeðlilegt var talið að sami danski 

ráðherra, sem átti að koma fram fyrir Íslands hönd gagnvart öðrum ríkjum og var 

ráðherra fyrir Ísland, væri einnig yfirmaður þess embættismanns sem gæta átti 

hagsmuna Danmerkur á Íslandi. Staða Sveins Björnssonar sem sendiherra 

Íslands í Danmörku var einnig flókin en íslensk stjórnvöld lögðu áherslu á að 

sendiherrann hefði í orði og reynd öll sömu réttindi og sendiherrar annarra ríkja Í 

Danmörku. Konungur hafði hins vegar ákveðið strax að sendiherra Íslands skyldi 

ganga fram yfir aðra sendiherra þar sem hann var fulltrúi ríkis þar sem 

konungurinn var þjóðhöfðingi. 19  Stofnun sendiherraembættis í Danmörku 

markaði tímamót í utanríkissögu Íslands en þrátt fyrir það var langur vegur 

framundan þar til Ísland yrði algjörlega sjálfstætt í þeim málefnum. 

 
16 „Fyrirspurn til utanríkisráðherra Íslands um utanríkismál“, 10. maí 1925, 5–7. 
17 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 115–118. 
18 „Skuldakóngarnir og lánstraustið“, 18. ágúst 1923, 3. 
19 Agnar KL. Jónsson, „Hin ytri skipun íslenzkra utanríkismála 1918–1944“, 99–100. 
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Utanríkisráðuneyti Danmerkur kom Íslendingum að góðum notum og sérstaklega 

á árunum eftir fyrri heimsstyrjöldina. Danir stóðu til að mynda með Íslendingum 

árið 1921 þegar Spánverjar settu á bráðabirgðatollalög sem ógnaði íslenskum 

útflutningi verulega, en árið áður hafði um 35% alls útflutnings farið þangað. 

Spánverjar voru til í að framlengja samning sinn við Dani, en ekki Ísland nema 

aðflutningsbannlögin yrðu afnumin að því er snerti spænsk vín. Danska stjórnin 

ákvað að þiggja ekki framlengingu nema Ísland fengi einnig samning sinn 

framlengdan. Fór svo að undanþága frá áfengisbanninu var samþykkt á Alþingi 

vegna þrýstings spænskra stjórnvalda.20  

19. grein sambandslaganna átti eftir að reynast Íslendingum ekki síður 

mikilvæg en 7. greinin, en samkvæmt henni lýsti Ísland yfir ævarandi hlutleysi. 

Þetta ákvæði var sett í sambandslagasamninginn m.a. vegna þeirra sérstöku 

aðstæðna sem ríktu sumarið og haustið 1918. Líkur voru taldar á að Danmörk 

drægist inn í evrópska ófriðinn með innrás Vesturveldanna í landið til þess að 

flýta fyrir lokasigri yfir Þjóðverjum. Óttuðust Íslendingar að slíkir atburðir gætu sett 

þá í mikinn vanda og að landið yrði tekið sem dönsk eign í stríðslok og undir 

sigurvegurunum komið hvað um það yrði. Það var almenn skoðun meðal 

Íslendinga að engin vörn væri í sambúðinni við Danmörku líkt og sést hafði í 

Napóleonsstyrjöldunum og settu íslenskir fulltrúar því þessa kröfu fram. Það sem 

vekur athygli er að hlutleysisákvæðið gilti ekki eingöngu um Ísland ef Danir 

drægust inn í stríð, heldur gátu Danir einnig lýst sig hlutlausa ef Ísland drægist 

inn í stríð.21 Saga Napóleonsstríðanna hafði kennt þjóðinni að Ísland gæti lifað í 

friði við Breta þótt Danir ættu í stríði við þá, en til þess að svo mætti verða urðu 

Íslendingar að tryggja hagsmuni Breta á Íslandi.  

Þór Whitehead telur að með hlutleysisyfirlýsingunni árið 1918 hafi Ísland í 

raun verið að lýsa því yfir að hún ætlaði að virða hagsmuni Breta, jafnvel þótt 

sambandsþjóðin á meginlandinu skipaði sér í flokk með Miðveldunum. 

Íslendingar trúðu því að hlutleysið tryggði öryggi þeirra árið 1918 og að 

utanríkisstefnan væri því raunhæf. Lega landsins, staða þess á valdsvæði breska 

heimsveldisins og valdahlutföll stórveldanna hefði ekki gefið Íslandi kost á öðru 

en að taka skref í áttina frá Danaveldi og í áttina að því breska til þess að tryggja 

 
20 Agnar KL. Jónsson, Stjórnarráð Íslands, 2:622–625. 
21 Benedikt Gröndal, Örlög Íslands, 25. 
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frið heima fyrir.22 Hlutleysið varð kjarni íslenskrar utanríkisstefnu en átti einungis 

eftir að duga í tæpa tvo áratugi – eða þar til landið var hernumið árið 1940.  

1.3 Fulltrúar Íslands í Þýskalandi 

 

Íslendingar áttu jafnan rétt á við Dani til að leita aðstoðar í dönskum sendiráðum 

og ræðismannsskrifstofum. Danir höfðu sendiráð í öllum Evrópulöndum og 

ræðismannsskrifstofur í flestum stórborgum, sérstaklega þó í hafnarborgum. 

Íslendingar nutu góðs af þessari þjónustu Dana, hvort sem það voru 

samninganefndir eða kaupsýslumenn sem þurftu á aðstoð að halda í verslunar- 

og viðskiptamálum. Ef Danir áttu ekki fulltrúa á stað þar sem Íslendingar töldu sig 

hafa hagsmuna að gæta gátu Íslendingar, eins og áður, skipað þar sendiherra 

eða sendiræðismann samkvæmt sambandslögunum. Sú heimild var hins vegar 

aldrei notuð. Árið 1925 var þó ákveðið að ráða sérstakan fiskifulltrúa Íslands á 

Spáni og Ítalíu, en skipun hans og staða var sérstaks eðlis og kom ekki undir neitt 

ákvæði sambandslaganna. Í sambandslögunum var heimild fyrir Ísland að skipa 

ráðunauta með þekkingu á íslenskum högum við sendisveitir og 

ræðismannsembætti sem þá voru til. Var þessari heimild beitt þrisvar: fyrst árið 

1934 þegar Vilhjálmur Finsen var skipaður ráðunautur í Ósló, í annað sinn árið 

1935, þegar Helgi P. Briem fiskifulltrúi á Spáni var skipaður ráðunautur við danska 

sendiráðið í Madríd, og síðast sumarið 1936 eftir að borgarastyrjöldin hófst á 

Spáni. Þá þurfti Helgi að yfirgefa landið og þótti í kjölfarið hentugast að skipa hann 

verslunarfulltrúa fyrir Mið-Evrópu. Á árunum á undan hafði mikil umræða skapast 

um nauðsyn þess að Íslendingur gegndi þeirri stöðu, en ekkert orðið að því fyrr 

en Helgi fór frá Spáni. Helgi var í fyrstu ráðinn til að sinna ýmsum viðskiptamálum 

í Mið-Evrópu, m.a. fyrir fiskimálanefnd og hafði hann aðsetur í danska 

sendiráðinu í Berlín en hélt þó áfram starfi sínu sem fiskifulltrúi í Suður-Evrópu.23  

Vaxandi utanríkisverslun Íslendinga á þriðja áratug 20. aldar hafði leitt til 

þess að stjórnvöld lögðu meiri áherslu á utanríkismálin. Árið 1928 var 

utanríkismálanefnd Alþingis sett á laggirnar og var hún skipuð sjö mönnum. 

Nefndin starfaði á milli þinga og átti forsætisráðuneytið, sem utanríkismálin féllu 

undir, ávallt að bera undir hana slík mál. Allir verslunarsamningar áttu að vera 

 
22 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 48–49. 
23 Agnar KL. Jónsson, „Hin ytri skipun íslenzkra utanríkismála 1918–1944“, 101–105. 
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gerðir að fyrirlagi ríkisstjórnarinnar og utanríkismálanefndar, en síðar einnig af 

íslenskum sendimönnum þegar þeir urðu algengari.24 Utanríkismálanefnd átti 

frumkvæði að því að fara þess á leit við ríkisstjórnina að Jóhann Þ. Jósefsson, 

alþingismaður í Vestmannaeyjum, yrði sendur til Þýskalands árið 1931 til að 

kynna sér þar ástand ísfisksölu og til að gera tilraun til þess að greiða úr þeim 

vandræðum þá lágu fyrir vegna efnahagsaðgerða Þjóðverja vegna kreppunnar.25 

Hann var síðar sendur nær árlega af ríkisstjórninni til Þýskalands til 

samningagerðar fyrir Íslands hönd. Jóhann var í nánum tengslum við Þýskaland, 

enda hafði hann verið þýskur vararæðismaður í Vestmannaeyjum frá árinu 1919. 

Hann var útgerðarmaður og sat í bæjarstjórn Vestmannaeyja á tímabilinu 1919–

1938. Árið 1923 bauð hann sig fram á þing fyrir Borgaraflokkinn. Úr þeim flokki 

var Íhaldsflokkurinn stofnaður ári síðar en Jóhann var einn stofnenda hans. 

Jóhann hlaut kosningu sem þingmaður Vestmannaeyinga árið 1923 og sat á 

Alþingi til ársins 1959 fyrir Borgaraflokkinn, Íhaldsflokkinn og síðar 

Sjálfstæðisflokkinn.26  

1.4 Utanríkisverslun Íslendinga á fyrri hluta 20. aldar 

 

Utanríkisverslun Íslendinga í upphafi 20. aldar var ekki mikil: Um aldamótin 1900 

var innflutningur metinn á um sex milljónir og útflutningur um sjö milljónir króna 

(4,2 og 5 milljarðar á núvirði).27 Iðnvæðing íslensks sjávarútvegs samfara aukinni 

alþjóðaverslun varð hins vegar til þess að heildarverðmæti inn- og útflutnings 

Íslands jókst hratt. Á einungis tveimur áratugum tífaldaðist hann og undir lok 

þriðja áratugarins var hann metinn á um 150 milljónir.28  

Frá árinu 1893 stunduðu Þjóðverjar umtalsverðar fiskveiðar við 

suðvesturströnd Íslands og fór afli þeirra stigvaxandi allt fram að fyrri heimstyrjöld. 

Þessum fiskveiðum fylgdu þó litlar tekjur fyrir Íslendinga vegna þess að Þjóðverjar 

stunduðu nánast eingöngu togaraveiðar og aflann sigldu þeir með í heimahöfn.29 

Hins vegar fjárfestu Bretar hér á landi í útgerð og Norðmenn létu reisa hval- og 

 
24 „Utanríkismálin í hendur Íslendinga sjálfra“, 18. mars 1937, 1. 
25 „Fisksalan til Þýskalands“, 28. nóvember 1931, 4. 
26 Guðjón Ármann Eyjólfsson, „Jóhann Þ. Jósefsson alþingismaður og ráðherra“, 17. júní 1986, 
24–25. 
27 Þessar tölur eru reiknaðar með aðstoð Hagstofu Íslands. 
28 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1930, 16–20. 
29 Guðjón Ármann Eyjólfsson, „Þjóðverjar á Íslandsmiðum.“ 
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síldveiðistöðvar. Vegna staðsetningar sinnar féll Ísland undir áhrifasvæði Breta 

þrátt fyrir að vera undir Dönum og kom það bersýnilega í ljós þegar ófriður braust 

út í Evrópu árið 1914. Napóleonstyrjaldirnar höfðu sýnt Íslendingum að fjarlægar 

styrjaldir hefðu óumflýjanlegar afleiðingar fyrir landsmenn og óttuðust þeir að 

siglingar til landsins kynnu að teppast í fyrri heimsstyrjöld og í kjölfar þess yrði 

skortur á ýmsum nauðsynjavörum.30 Stríðið ógnaði ekki aðeins innflutningi á 

nauðsynjavörum heldur einnig útflutningi, sem þá var orðinn töluvert mikilvægari 

þjóðarbúinu en í Napóleonstyrjöldunum. Ótti þessi reyndist síður en svo 

ástæðulaus því þegar líða tók á fyrri heimstyrjöld nýttu Bretar sér áhrif sín hér á 

landi til þess að koma fram vilja sínum varðandi útflutning Íslendinga sem voru 

einkum háðir vörum frá Bretlandi til að geta stundað fiskveiðar og útgerð.31  

Þrátt fyrir opinbera yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um hlutleysi Íslands lá ljóst 

fyrir að meirihluti þjóðarinnar aðhylltist Breta frekar en Þjóðverja. Gunnar Þór 

Bjarnason telur að rekja megi vinsældir Breta hér á landi til Napóleonstyrjaldanna. 

Margir höfðu minnst þess að á þeim tíma hafi verslun við Breta verið lífsbjörg 

íslensku þjóðarinnar og á síðari hluta 19. aldar hafi viðskiptin við Breta átt mikinn 

hlut í því að opna Íslendingum nýjan heim í verslunarmálum. Þjóðverjar áttu þó 

sína fylgjendur hér á landi, en voru þeir fáir og áróðurstilraunir þeirra skilaðu 

takmörkuðum árangri.32 Íslensk stjórnvöld gerðu sitt besta til að fylgja hlutleysinu 

eftir en Ísland lá tvímælalaust á áhrifa- eða valdsvæði Breta, sem hefðu aldrei 

leyft óvinaþjóðum að ná tangarhaldi á landinu. Með því að gera einhliða 

viðskiptasamning við Breta, líkt og gerðist árið 1916, gengu Íslendingar 

opinberlega til samstarfs við einn stríðsaðila gegn öðrum og má færa rök fyrir því 

að þannig hafi Íslendingar framið hlutleysisbrot. Aftur var samið við Breta vorið 

1918 og náðust þá hagstæðari kjör en fyrr. Þá skuldbundu Íslendingar sig til að 

selja ekki öðrum þjóðum framleiðslu sína nema með leyfi breskra stjórnvalda. 

Komu Bretar því til leiðar að Bandaríkjamenn tóku að sér að sjá Íslendingum fyrir 

ýmsum nauðsynjum og var tæpur þriðjungur af innflutningi þjóðarinnar keyptur 

að vestan árin 1917–1919. Ófriðurinn hafði valdið því að Atlantshafsveldin voru 

orðin helstu viðskiptalönd Íslendinga.33 

 
30 Gunnar Þór Bjarnason, „Viðhorf Íslendinga til Þjóðverja í heimsstyrjöldinni fyrri“, 206–207. 
31 Einar Olgeirsson, Ísland í skugga heimsvaldastefnunnar, 38–39. 
32 Gunnar Þór Bjarnason, „Viðhorf Íslendinga til Þjóðverja í heimsstyrjöldinni fyrri“, 212. 
33 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 40–41. 
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Á árunum milli stríða var mikið lagt upp úr því, líkt og annars staðar í 

Evrópu, að leysa efnahagsvandamál, sem áttu rætur sínar að rekja til 

margvíslegra afleiðinga fyrri heimsstyrjaldar. Sparnaðarstefna var tekin upp og 

rannsakaði stjórnin fljótlega eftir stríð hvort ekki væri ástæða til þess að neyða 

þjóðina til að spara með því að banna innflutning á þeim vörum sem telja mætti 

ónauðsynlegar. Hvað innlenda framleiðslu varðar vildi ríkisstjórnin leitast við að 

opna nýja markaði fyrir afurðir þjóðarinnar og stuðla að bættri framleiðslu með 

eftirliti af hálfu hins opinbera.34 Ríkisskuldir jukust töluvert eftir stríð, en erlendar 

skuldir Íslands fóru úr 1,5 milljónum króna árið 1916 í 9,5 milljónir árið 1918 og 

neyddust yfirvöld til þess að leita erlendis eftir láni. „Enska lánið“, sem ríkisstjórnin 

tók árið 1921 upp á 500 þúsund pund, gerði þó lítið til þess að bæta 

fjárhagsástand ríkisins. Staða ríkisfjármálanna batnaði ekki fyrr en árið 1924 

þegar stjórn Íhaldsflokksins tók við stjórnartaumunum og lagði áherslu á að ríkið 

yrði rekið með afgangi svo hægt yrði að greiða niður skuldir. Þingið og ríkisstjórn 

Jóns Magnússonar, sem var við völd árið 1924, var nefnt sparnaðarþingið mikla 

vegna þess hversu samhuga ríkisstjórn og þingmenn voru um að gæta sparnaðar 

með ríkisfé. Gífurlegur niðurskurður var á útgjöldum ríkisins, bæði með fækkun 

embætta og á ýmsan annan hátt og á sama tíma bar stjórnin fram á Alþingi 

allmörg skatta- og tollafrumvörp til þess að auka tekjur ríkissjóðs. Árið 1928 var 

ástand ríkissjóðs tölvuvert betra en í upphafi áratugarins og skuldir ríkissjóðs um 

11 milljónir í samanburði við 19 milljónir fimm árum áður. Ein ástæðan var sú að 

fiskafli Íslendinga jókst verulega.35 Kreppan á árunum eftir stríð breytti hlutverki 

íslenska ríkisins á þann veg að afskipti ríkisins í efnahagslífinu urðu talsvert meiri 

en þekktist áður. Komið var á víðtækum stuðningi við helstu atvinnugreinar, einna 

helst sjávarútveginn með ábyrgðum á lánum og niðurgreiðslu á kolum, salti og 

einkasölu á steinolíu. Sjávarútvegurinn var orðinn afar skuldsettur þegar kreppan 

skall á vegna endurnýjunar skipaflotans en helmingur togaraflota landsins hafði 

verið seldur til Frakklands árið 1917.36  

 Lítill vöxtur í útflutningi landbúnaðarvara á móti auknum útflutningi 

sjávarafurða varð til þess að um miðjan þriðja áratuginn tók sjávarútvegurinn fram 

úr landbúnaðinum sem stærsta atvinnugrein landsins ef horft er til hlutfalls af 

 
34 Agnar KL. Jónsson, Stjórnarráð Íslands 1904-1964, 2:597. 
35 Guðmundur Jónsson, „The State and the Icelandic Economy“, 241–243. 
36 Sama heimild, 237–240. 
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landsframleiðslu. Fjárfestingarnar, sem höfðu nær dregið sjávarútveginn á Íslandi 

í gjaldþrot á sínum tíma og neyddu ríkisstjórnina til þess að taka ábyrgð á lánum 

margra útgerða, skiluðu sér þegar útflutningur jókst en nýju togararnir gátu t.d. 

borið mun meiri afla til verkunar í einu en fyrirrennarar þeirra. Togaraútgerðir náðu 

ekki fótfestu á Nýfundnalandi og í Noregi og bætti það samkeppnisaðstöðu 

Íslands gagnvart þessum ríkjum á erlendum mörkuðum vegna lægri 

framleiðslukostnaðar.37 Fiskafurðir voru mikilvægasta útflutningsvara Íslendinga 

og námu um 85% af heildarútflutningi En langmestur hluti innfluttra vara kom frá 

Danmörku og Bretlandi. Bretar voru undir lok þriðja áratugarins í fyrsta sinn að 

taka fram úr Dönum sem sú þjóð sem Íslendingar versluðu mest við. Hins vegar 

nam útflutningur til Bretlands og Danmerkur aðeins um 20–30% af 

heildarútflutningi. Spánn var á þeim tíma mikilvægasti útflutningsmarkaður 

Íslendinga, en þangað fór þriðjungur alls útflutnings.38 

Undir lok þriðja áratugarins var saltfiskframleiðsla, helsta útflutningsvara 

Íslendinga, orðin meiri en nokkru sinni fyrr og olli það verðlækkun. Lítið var 

aðhafst meðal framleiðsluþjóða til þess að sporna við offramboði og þegar 

heimskreppan skall á kom hún hart niður á saltfiskframleiðendum. Á margan hátt 

voru Íslendingar illa undir heimskreppuna búnir þótt uppsveifla hefði verið í 

efnahagslífi á þriðja áratugnum. Staðreyndin var sú að sjávarútvegsfyrirtæki og 

vinnslufyrirtæki voru mjög skuldsett og þoldu illa áföll.39 Heimskreppan, ásamt 

þeim óróa sem var í öllu stjórnmála- og efnahagslífi Suður-Evrópu um 1930, gerði 

hluthöfum á Íslandi ljóst fyrir að framundan væru erfið ár. Árið 1930 bárust til 

markaðslandanna fréttir um meiri afla en nokkru sinni fyrr, bæði á Íslandi og í 

Noregi og því lækkaði verðið enn frekar. Hið mikla offramboð á mörkuðum 1930 

leiddi, auk mikillar verðlækkunar, til gífulegrar birgðasöfnunar.40 Nýir markaðir 

hefðu getað leyst þau vandamál sem offramboðið olli, en efnahagsástand flestra 

þjóða í Evrópu var slæmt og því fáir kostir í boði.   

 

 
37 Sigfús Jónsson, Sjávarútvegur Íslendinga á tuttugustu öld, 107. 
38 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1930, 16–20.  
39 Valdimar Unnar Valdimarsson og Halldór Bjarnason, Salfiskur í sögu þjóðar, 1:123–124. 
40 Sigfús Jónsson, „Alþjóðlegir saltfiskmarkaðir og saltfiskútflutningur Íslendinga 1920–1932“, 
257–258. 
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2. Þýskalandsmarkaðurinn fær aukið vægi 

2.1 Utanríkisverslunin við Þýskaland  

 

Innflutningur frá Þýskalandi til Íslands jókst í upphafi 20. aldar. Á árunum fyrir fyrri 

heimsstyrjöld var svo komið að innflutningur frá Þýskalandi nam um 9–10% alls 

innflutnings. Einungis Danir og Bretar seldu Íslendingum meira.41 Í stríðinu lokuðu 

Bretar hins vegar á öll viðskipti Íslands og Þýskalands og í raun má færa rök fyrir 

því að íslensk stjórnvöld hafi með samningnum við Breta árið 1916 tekið afstöðu 

gegn Þjóðverjum í stríðinu, eins og áður hefur komið fram. Eftir að stríðinu lauk 

hófu Íslendingar aftur innflutning á þýskum vörum, en þó í litlu magni. Hægur 

vöxtur varð síðan á viðskiptum þjóðanna. Árið 1925 var innflutningur frá 

Þýskalandi einungis um 5% af heildarinnflutningi Íslendinga en útflutningur var 

talsvert minni.42  Árið 1926 kom Eimskipafélag Íslands í fyrsta sinn á föstum 

siglingum til Hamborgar og eftir það kom í ljós að mikil þörf var fyrir beina flutninga 

til og frá þessari stóru hafnarborg, m.a. vegna góðra framhaldsflutninga þaðan. 

Viðkoma Eimskipafélagsins í Hamborg varð íslenskum fiskútflutningi talsverð 

lyftistöng. Þaðan var betra og ódýrara samband við saltfiskkaupendur í Suður-

Evrópu og Suður-Ameríku en frá öðrum viðkomuhöfnum skipa 

Eimskipafélagsins. Einnig var ódýrara að flytja vörur frá Norður-Ameríku um 

Hamborg til Íslands heldur en fyrir Eimskipafélagið að halda uppi siglingum vestur 

eins og var gert á árunum 1917–1921.43  

Viðskipti Íslendinga jukust síðan verulega í gegnum Hamborg á seinni 

hluta þriðja áratugarins. Sem dæmi setti Samband Íslenskra Samvinnufélaga upp 

skrifstofu í Hamborg árið 1928 fyrir viðskipti sín í Mið-Evrópu og Suður-Ameríku. 

Hún var hins vegar ekki langlíf vegna heimskreppunnar sem skall á örfáum árum 

síðar og var henni lokað árið 1932.44 Viðskipti við Þýskaland undir lok þriðja 

áratugarins voru orðin töluverð en innflutningur þaðan nam allt að 16% alls 

innflutnings Íslendinga árið 1929, útflutningur Íslendinga til Þýskalands var hins 

vegar, eftir sem áður, ekki jafn mikill og var verslunarjöfnuðurinn Íslendingum 

 
41 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1916, 25.  
42 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1925, 19.  
43 Guðmundur Magnússon, Eimskip. Frá upphafi til nútíma, 72–73. 
44 Gísli Guðmundsson, Samband íslenzkra samvinnufélaga 1902–1942, 117. 
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verulega óhagstæður.45 Heimskreppan olli aftur á móti gífurlegum breytingum á 

utanríkisverslun Þjóðverja vegna hinnar djúpu efnahagskreppu sem þjóðin lagðist 

í. Á árunum 1929-1933 féll útflutningur Þjóðverja úr 13,5 milljörðum ríkismarka 

niður í 4,8 milljarða eða um 64% verðmagns og um 44,2% vörumagns síns. 

Þátttaka Þjóðverja í heimsversluninni féll um 10% á árunum 1931-1933 og árið 

1933 náði utanríkisverslun í Þýskalandi lágmarki sínu frá því árið 1898.46 

2.2 Útflutningur til Þýskalands í kreppunni  

  

Undir lok árs 1931 fór alþingismaðurinn Jóhann Þ. Jósefsson í fyrstu ferð sína til 

Þýskalands á vegum stjórnvalda. Markmiðið var kynna sér ástand ísfisksölu 

Íslendinga í Þýskalandi. Fisksala til Þýskalands hafði verið tiltölulega lítil fram að 

því og heldur óformleg, en engir samningar um sölu á fiski lágu fyrir á milli 

ríkjanna.47 Einungis fáeinum árum áður hafði útflutningur til Þýskalands hafist að 

einhverju marki og jókst hann undir lok þriðja áratugarins, en þær afurðir sem 

seldar voru þangað voru mestmegnis síldar- og fiskimjöl ásamt síldarlýsi. 48 

Markaður fyrir afla íslensku togaranna í Þýskalandi var ófyrirsjáanlegur vegna 

þess að Íslendingar höfðu litla sem enga reynslu af honum. Það var ekki fyrr en 

undir lok árs 1930, að íslenskur togari fór í fyrsta sinn til Þýskalands til að selja 

afla sinn í Þýskalandi, en slíkt hafði tíðkast í Bretlandi árum saman. Togarinn 

Garðar úr Hafnarfirði sigldi þá til hafnar í Gestemunde með afla sinn og seldi fyrir 

26.400 ríkismörk. Vonast var til að þessi tilraun opnaði fyrir frekari viðskipti á 

þessum stóra þýska markaði.49  

Ástandið fyrir fiskútflutning var hins vegar svart árið 1931. Mikil óvissa var 

með bæði Spánar- og Bretlandsmarkað sem höfðu reynst Íslendingum gífurlega 

mikilvægir árin áður. Einkenni kreppunnar voru áþekk víðast hvar og viðbrögðin 

svipuð frá einu landi til annars: verndartollar, innflutningshöft, jafnkeypisviðskipti 

og framleiðslustyrkir. Öllum var efst í huga að bjarga eigin skinni og þyngst var 

áfallið fyrir þjóðir eins og Íslendinga sem fengu um helming af tekjum sínum frá 

 
45 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1931, 20. 
46 Leifur Bjarnason, „Ráðstafanir gegn þverrandi útflutningi í Þýskalandi“, 1. desember 1934, 
90–91. 
47 „Fisksalan til Þýskalands“, 28. nóvember, 4. 
48 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1927, 19.  
49 „Dagbók – fisksala í Þýskalandi“, 17. desember 1930, 3. 
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útflutningsverslun og urðu að flytja inn mikinn hluta af lífsnauðsynjum sínum.50 

Líkt og áður sagði kom um þriðjungur allra útflutningstekna Íslendinga vegna sölu 

fisks til Spánar og nú stóð ríkisstjórnin frammi fyrir þeim möguleika að tapa 

honum.51 Efnahagsástandið í Þýskalandi var mjög slæmt. Fjármálavandræði, 

stjórnmálakreppa og yfirvofandi hrun bankanna gerði það að verkum að peningar 

streymdu burt frá Þýskalandi. Það var svo 13. júlí árið 1931 að einn stærsti banki 

landsins lokaði og sigldu aðrir bankar í kjölfarið ásamt sparisjóðum. Brugðist var 

við með ströngum gjaldeyrishömlum til að varðveita gengi ríkismarksins, en mikil 

ringulreið ríkti eftir hrun bankanna.52  

Líkt og annars staðar var lítið vitað hver næstu skref þýsku 

ríkisstjórnarinnar yrðu varðandi innflutningshöft. Öllum var frjálst að sigla með afla 

sinn til Þýskalands og skipa honum upp þar til sölu á opinberu uppboði og seldist 

íslenski fiskurinn vel, en þó fékkst lítið fyrir hann vegna ástandsins. Vandamálið 

sem Jóhann Þ. Jósefsson átti að leysa laut hins vegar að því hvernig íslensku 

togaraeigendurnir áttu að ráðstafa fénu sem þeir fengu fyrir afla sinn. Í nóvember 

1931 voru settar strangar gjaldeyris- og innflutningshömlur í Þýskalandi sem m.a. 

náðu til innflutnings á ísvörðum fiski. Þessar kreppuráðstafanir lýstu sér á þann 

veg að öll gjaldeyrisverslun var sett í hendur sérstakrar nefndar. Á þeim 

tímapunkti sem Jóhann fór út til Þýskalands var ekki vitað hvernig framkvæmd 

haftanna yrði háttað. Það fé sem fékkst fyrir afla af erlendu skipi var lagt inn á 

reikning útgerðarmannsins, en hann þurfti síðan að fá leyfi hjá þýskri 

gjaldeyrisnefnd til að yfirfæra peningana og kaupa íslenskar krónur. Og það sem 

meira var: Nefndin hafði úrskurðarvald um það hvernig útgerðarmaðurinn gat 

ráðstafað peningum sínum. Það gat þýtt að andvirði innflutts fisks mætti jafnvel 

ekki nota til viðgerða á skipunum sem komu með fiskinn eða til kaupa á vistum.53 

Tilgangur ferðar Jóhanns Þ. Jósefssonar var því að leysa úr þessum vanda og 

reyna að ná samkomulagi við þýsk stjórnvöld um sölu á ísfiski þar í landi. 

Jóhanni tókst ætlunarverk sitt. Hinn 28. desember 1931 var tilkynnt 

opinberlega að Jóhann, með aðstoð danska sendiherrans í Berlín, hefði náð 

samningi sem tryggja átti Íslendingum fisksölu til Þýskalands næstu mánuði. 

 
50 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 56. 
51 „Verzlunarviðskiftin við útlönd árið 1929“, 1. júlí 1931, 37–39. 
52 Haraldur Jóhannsson, Heimskreppan og heimsviðskiptin, 19–22. 
53 „Vandamál ísfiskverslunarinnar“, 17. nóvember 1931, 3. 
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Samkvæmt honum var það í verkahring íslenskra stjórnvalda að ákveða hvaða 

íslensku fiskiskip mættu afferma nýjan fisk yfir vetrarmánuðina til sölu í fimm 

höfnum í Þýskalandi. Þeim var einnig ætlað að hafa umsjón með þeim fjármunum 

sem fengust fyrir aflann á uppboðunum og leggja þá inn á reikning Landsbanka 

Íslands hjá þýska bankanum Deutsche Bank und Diskontogesellschaft. Loks 

skuldbundu stjórnvöld sig til að ráðstafa öllu uppboðsandvirðinu fyrir íslensku 

fiskfarmanna til að greiða opinber gjöld, standa straum af affermingar- og 

sölukostnaði í Þýskalandi, og til kaupa á skipsnauðsynjum, eins og kolu, matvöru 

og alls þess sem skipin þurftu til að geta siglt heim siglt heim. Skuldbindingin tók 

einnig til greiðslu á þýskum vörum sem ætlaðar voru til notkunar eða neyslu á 

Íslandi, en óheimilt var að selja þær til þriðja lands.  

Íslenskum togurum var leyfilegt að landa fyrir allt að 700 þúsund ríkismörk 

árlega eða um einni milljón íslenskra króna.54 Þessi samningur átti einungis við 

um íslenskan togarafisk, en engir aðrir viðskiptasamningar höfðu verið gerðir milli 

ríkjanna. Mikilvægt er að skilja hvernig viðskiptum Þjóðverja og Íslendinga var 

háttað vegna þess að fyrirkomulag líkt og því sem lýst er hér að ofan var framlengt 

nokkrum sinnum, venjulega með nokkrum smávægilegum breytingum, og gilti í 

raun fram á vor 1934. Jóhann Þ. Jósefsson og danska sendiráðið í Berlín 

önnuðust einnig samningsgerð um framlengingu viðskiptasamninganna árin 

1932–1934. Þannig var Jóhann lykilmaður í fyrstu viðskiptasamningum Íslands 

og Þýskalands. Þrátt fyrir að samningarnir tækju aðeins til sölu fisks fyrir um eina 

milljón króna þá gerði hann útgerðarmönnum kleift að selja aflann sinn sem var 

ekki sjálfgefið á kreppuárunum. Viðskiptaþjóðir Íslendinga gátu allar komist af án 

íslenskra afurða og vöruflutningur þeirra til Íslands skipti þær sáralitlu máli. Hins 

vegar var það Íslendingum lífsnauðsynlegt að selja þeim afurðir sínar.55 Að vísu 

seldu Íslendingar fleiri vörur til Þýskalands en eingöngu togarafisk. Sem dæmi 

má nefna að Þjóðverjar keyptu árið 1931 óverkaðan saltfisk, ísvarinn fisk og 

saltaða síld að verðmæti 1,3 milljón króna auk fiskimjöls og síldarlýsis fyrir um 1,7 

milljón króna. Alls nam verðmæti útflutnings til Þýskalands það ár um 4,4 

milljónum króna, en virði innflutnings þaðan var helmingi meira.56  

 
54 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–1, símskeyti Frá Jóhanni Þ. Jósefssyni til 
forsætisráðherra frá Berlín 14. desember 1931. 
55 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 56. 
56 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–2, viðskifti við Þýskaland 1931, bréf frá 
utanríkisráðuneytinu í Kaupmannahöfn til forsætisráðuneytis Íslands, 2. júní 1933. 
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Þótt mikilvægur nýr markaður fyrir fisksölu Íslendinga hefði opnast var ekki 

unnt að stóla á hann vegna efnahagskreppunnar í Þýskalandi. Í upphafi hafði 

íslenska ríkisstjórnin bein afskipti af fiskútflutningi til Þýskalands, en því var hætt 

að mestu árið 1932. Eftir það fóru að berast kvartanir um að íslenskir togarar 

kæmu of ört og of margir í einu, sem olli verðlækkun á markaðnum. Undir lok árs 

1932 vildu þýsk stjórnvöld komast að samkomulagi við íslensku stjórnina um að 

innflutningur íslensks togarafisks færi ekki fram úr 100 þúsund ríkismörkum 

mánaðarlega. Auk þess fóru þau fram á það við íslensk stjórnvöld að þau kæmu 

í veg fyrir frekari togarafarma til Þýskalands það sem eftir væri 

desembermánaðar. 57  Þessar kröfur Þjóðverja komu sér illa fyrir íslensku 

togarana sem höfðu þegar selt fisk fyrir um 260 þúsund ríkismörk mánuði fyrr. Í 

september sama ár hafði þýska stjórnin hækkað innflutningstoll af saltaðri síld úr 

þremur gullmörkum í níu á hver 100 kg af fiski, eða um 200% frá því sem áður 

var. Hagsmunaaðilar á Íslandi töldu ástæðurnar vera af tvennum toga: annars 

vegar aukið framboð á skoskri síld á þýskan markað og hins vegar tilraunir 

Þjóðverja til að auka eigin síldarframleiðslu. Skoraði bæjarstjórn Siglufjarðar á 

forsætisráðherra, Ásgeir Ásgeirsson, um að senda mann eða menn út til 

Þýskalands til þess að komast að samningum við yfirvöld erlendis um niðurfærslu 

síldartollsins, en á þeim tíma var eina síldarverksmiðja ríkisins staðsett á Siglufirði 

og því mikið í húfi fyrir bæjarfélagið. 58  

 Fram til ársins 1932 hafði verslunarjöfnuður í viðskiptum Íslendinga og 

Þjóðverja ávallt verið neikvæður fyrir Íslendinga. Því voru íslensk stjórnvöld í góðri 

samningsstöðu. Hins vegar breyttist það árið 1932, m.a. vegna gengislækkunar 

þýska ríkismarksins. Innflutningur frá Þýskalandi hríðféll, en árið á undan var 

hann metinn á um 8,6 milljónir en lækkaði árið 1932 niður í 5,1 milljónir. 

Útflutningurinn jókst hins vegar í verðmæti og hækkaði í 5 milljónir. Þetta var í 

fyrsta sinn sem inn- og útflutningur beggja ríkja var nánast sá sami.59 Minni 

innflutningur frá Þýskalandi var þó ekki einsdæmi því að innflutningur allra helstu 

viðskiptaþjóða Íslendinga lækkaði töluvert árið 1932 sökum heimskreppunnar. 

Einangrunarstefna var að ryðja sér til rúm með hækkandi tollum, 

 
57 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–2, bréf Félags íslenskra 
botnvörpuskipaeigenda til forsætisráðherra 14. desember 1932. 
58 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–2, bréf bæjarfógetans í Siglufjarðarkaupstað til 
forsætisráðuneytis 30. desember 1932. 
59 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1932, 20. 
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innflutningsbönnum og öðrum höftum. Þýska stjórnin hafði veitt leyfi til smíði 30 

nýrra síldveiðiskipa og stefndi í að lög yrðu samþykkt sem takmarka myndu 

verulega innflutning á nýrri síld.  

Þrátt fyrir aukna fjárfestingu í þýskum sjávarútvegi gátu Íslendingar haslað 

sér völl á þýska markaðnum því að Þjóðverjar voru langt í frá að vera sjálfum sér 

nægir varðandi fiskveiðar og framleiðslu. Þjóðverjar urðu að flytja inn fisk árlega 

fyrir rúmlega 100 milljónir ríkismarka, enda framleiddu þeir einungis um 55% af 

því fiskmagni sem þeir þurftu á að halda. Um 80–85% af þeim fisk sem Þjóðverjar 

fluttu inn til að fullnægja eftirspurn var síld og því bersýnilega forgangsatriði þýsku 

stjórnarinnar að byggja upp síldarútveginn. Það skaut hins vegar nokkuð skökku 

við að á sama tíma og Þjóðverjar reiddu sig á mikið magn af innfluttri síld, sem 

taldist neytendavara lágstétta, þá settu þeir á hana háa tolla. Þótt Íslendingar 

seldu lítið af síld til Þýskalands hafði síldarútflutningurinn þangað verið að aukast 

talsvert. Íslendingar seldu árið 1931 saltsíld til Þýskalands fyrir um 600 þúsund 

ríkismörk, sem var sexfalt meira en árið áður. Íslendingar höfðu áhyggjur af því 

að það kæmi niður á eigin hagsmunum ef Þjóðverjar yrðu sjálfir sér nægir um 

síld. Þau ríki sem helst fluttu út síld til Þýskaland gætu þannig komið þeim hluta 

síldarflutnings sem Þjóðverjar vildu ekki lengur taka á móti inn á sænska og 

danska markaði sem voru þá Íslendingum mikilvægastir.  

Hugmyndir innan Þýskalands um frekari viðskiptahöft voru ekki síður af 

pólitískum toga sprottnar. Í fyrri heimstyrjöld fengu Þjóðverjar að kenna á því að 

þeir gátu sjálfir ekki fullnægt matvælaþörf sinni. Þjóðernissinnuð stjórnmálaöfl á 

þýska þinginu töldu að löggjafarvaldinu bæri skylda til að styðja við landbúnað og 

aðrar atvinnugreinar í matvælaiðnaði og vildu að Þjóðverjar ynnu að því að verða 

sjálfum sér nógir á þessu sviði.60 Undir lok árs 1932 var mikil óvissa í stjórnmála- 

og efnahagslífi Þýskalands. Ekki var unnt að mynda meirihlutastjórn, en flokkur 

nasista var þá með flest sæti á ríkisþingi Þýskalands. Hræðsla Íslendinga um 

framtíð viðskipta sinna við Þýskaland var því skiljanleg. Á móti kom að kæmist á 

meiri stöðugleiki í stjórnmálum með stjórnarskiptum yrði þýski markaðurinn 

fyrirsjáanlegri en áður hafði verið. Þýskalandsmarkaður var fyrir Íslendinga enn 

óslípaður ef svo má segja, þ.e. að hann var ennþá nýr og möguleikar hans ónýttir. 

Innflutningstakmarkanir og háir tollar í Þýskalandi höfðu komið í veg fyrir frekari 

 
60 „Viðsjár á þýska síldamarkaðinum. Er íslenzkur sjávarútvegur í hættu?“ 1. desember 1932, 
278–282. 
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viðskipta þjóðanna. Þrátt fyrir það var Þýskaland orðið að einu mikilvægasta 

viðskiptalandi Íslands árið 1933. 14% alls innflutnings til Íslands kom frá 

Þýskalandi árið 1932 og um 10,5% af öllum útflutningi fór þangað það ár. 

Þýskalandsmarkaður var orðinn ákaflega þýðingarmikill fyrir síldarútveginn, 

togaraútgerðina og fiskimjölsframleiðsluna.61  

3. Samskiptin við Þriðja ríkið  

3.1 Viðskiptastefna nasista 

 

Eftir að nasistar komust til valda 30. janúar 1933 hófust þeir handa við að setja 

þýska atvinnuvegi undir strangt ríkiseftirlit. Íslenskir útflytjendur áttu fljótlega eftir 

að finna fyrir áhrifum nýju stjórnarherranna í Berlín. Hinn 9. febrúar var tilkynnt að 

þýska stjórnin hefði gefið út reglugerð um hækkun innflutningstolla á kvikfénaði, 

kjöti og feitmeti62 til verndar þýskum landbúnaði. Mánuði síðar lögðu Þjóðverjar 

innflutningstoll á ísfisk og nýjan fisk. Tollurinn nam 15 mörkum á hver 100 kg af 

ísfiski og 10 mörkum á 100 kg af nýjum fiski, en fiskimjöl og ný síld urðu áfram 

tollfrjáls.63 Sökum þess hve lágt verð fékkst fyrir þorsk, karfa og ufsa, en íslenskir 

togarar seldu þessar fiskitegundir nánast eingöngu til Þýskalands, jafngilti slíkur 

þungatolllur innflutningsbanni. Danir og Norðmenn fluttu einnig út töluverðan fisk 

til Þýskalands, en þar sem um var ræða fiskitegundir sem voru verðmætari bitnaði 

tollurinn ekki eins hart á þeim.64  

Í lok apríl lækkuðu Þjóðverjar innflutningstolla á saltaðri síld frá Hollandi í 

samræmi við nýjan viðskiptasamnings milli ríkjanna. Sú ráðstöfun átti einnig við 

um saltaða síld frá Íslandi vegna bestukjarasamninga65 Íslands við Þýskaland 

sem gekk í gildi 10. maí. Tollalækkunin var þó ekki mikil og alls engin sárabót fyrir 

þá háu tolla sem Þjóðverjar höfðu þegar lagt á íslenskan fisk. 66  Jóhann Þ. 

 
61 Sveinn Benediksson, „Verslunarsamningar við Þýskaland og viðhorfið til þeirra“, 26. mars 
1935, 4–5.   
62 „Innflutningstollar hækka í Þýskalandi“, 10. febrúar 1933, 3. 
63 „Fisktollurinn nýi í Þýskalandi“, 24. febrúar 1933, 3. 
64 „Viðskifti Þjóðverja og Íslendinga. Jóhann Þ. Jósefsson alþm. segir frá erindrekastörfum 
sínum í Þýskalandi“, 5. nóvember 1933, 6. 
65 Bestukjarasamningur er samningur tveggja aðila um að þeir njóti hvor hjá öðrum bestu kjara 
sem öðrum (þ.e. þriðja aðila) eru veitt. 
66 „Tilkynningar frá utanríkisráðuneytinu“, 1. júlí 1933, 71. 
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Jósefsson fór til Berlínar um haustið til að reyna að finna lausn á þeim 

vandræðum sem fylgdu þungatollunum, en útgerðarmönnum þótti ekki svara 

kostnaði að flytja fisk á þýskan markað undir slíkum kringumstæðum. Eftir að hafa 

mætt miklum mótbyr tókst Jóhanni að lokum að fá löndunarleyfi fyrir ísfisk í 

Þýskalandi. Það kom þó að engum notum þar sem leyfið fékkst of seint. Því voru 

einungis fluttir út tveir farmar af ísfiski þetta ár að verðmæti um 50 þúsund kr., en 

til samanburðar lönduðu togararnir fyrir um 875 þúsund kr. árinu áður.67 

Þótt innflutningur frá Þýskalandi hefði dregist töluvert saman frá upphafi 

áratugarins nam hann engu að síður um 13% af heildarinnflutningi Íslendinga. 

Verðmæti hans var um 6,4 milljónir króna (tveir milljarðar á núvirði). Borið saman 

við innflutninginn þrjú ár þar á undan hafði hann lækkað um fimm milljónir, en 

vægi hans miðað við heildarinnflutning aðeins um 3% (hann fór úr 16% í 13%). 

Ástæðan var sú að innflutningur til Íslands minnkaði töluvert frá flestum ríkjum 

vegna versnandi efnahagsástands í heiminum. Þýskaland var ennþá mikilvægt 

þjóðarbúinu, en Ísland fékk mikið af nauðsynjavörum þaðan, einkum 

iðnaðarvörur, en einnig töluvert magn af matvöru. Íslendingar keyptu fjölbreyttar 

vörur frá Þjóðverjum og margar hverjar í litlu magni. Þjóðverjar keyptu aftur á móti 

aðallega íslenskar sjávarafurðir, ekki síst síldar- og fiskimjöl. Þannig fóru þrír 

fjórðu hlutar síldarmjölframleiðslunnar til Þýskalands árið 1933. Útflutningur til 

Þýskalands, líkt og við var að búast vegna ísfisksölunnar, lækkaði á milli ára.68 

Innflutningur til Íslands var háður mjög flóknu gjaldeyrisleyfi, en samkvæmt 

reglugerð gjaldeyris- og innflutningsnefndar Íslands voru Landsbanki- og 

Útvegsbanki Íslands með einkaleyfi til að versla með gjaldeyri. Öll verslun með 

erlendan gjaldeyri var bönnuð nema með milligöngu bankanna og 

innflutningsleyfi þurfti frá nefndinni til að flytja inn vörur.69 

3.2 Samið um jafnkeypissviðskipti milli Íslands og Þýskalands 

 

Í Þýskalandi var allur innflutningur takmarkaður. Innflytjendur fengu í hverjum 

mánuði ákveðna hundraðstölu af gjaldeyri miðað við meðaltalið af gjaldeyri sem 

 
67 Sveinn Benediktsson, „Verslunarsamningar við Þýskaland og viðhorfið til þeirra“, 26. mars 
1935, 5. 
68 Hagskýrslur fyrir utanríkisverslun árið 1933, 107–109. 
69 Atli Viðar Thorstensen, „Með frjálsa verslun að leiðarljósi. Björn Ólafsson og haftastefnan 
1931–1940“, 47–48. 
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þeir notuðu til innkaupa á sömu vörutegund í sama mánuði á árunum 1930–1931. 

Árið 1933 fengu innflytjendur 45%, en sú upphæð var lækkuð í mars 1934 og eftir 

frekari lækkanir var hún komin niður í 5% í ágúst. Engir aðrir aðilar gátu fengið 

gjaldeyrisleyfi til greiðslu á ákveðinni vöru nema þeir sem höfðu flutt hana inn árin 

1930–1931.  

Íslenskir síldarútflytjendur töldu sig vita að þýskir innflytjendur hefðu í kjölfar 

þessara gjaldeyrisleyfa séð sér leik á borði og myndað á milli sín sterkan 

félagsskap sem hefði alla innflutta síld í höndum sér, og ætluðu sér að reka þessa 

verslun í skjóli einokunar. Íslensku síldarútflytjendur gátu ekki farið framhjá þýsku 

síldarinnflytjendunum því að þeir einir gátu yfirfært andvirði síldarinnar til 

íslenskra síldarútflytjenda. Ekki nóg með það að þeir þýsku hafi komið sér saman 

um að afgreiða allir innfluttu síldina eins heldur gengu þeir lengra og tóku einungis 

á móti síldinni í umboðssölu. Vörueigendum var síðan neitað um sölunótuna og 

gátu því ekki staðfest hvernig salan hefði gengið.70  

Reynsla áranna 1932 og 1933 sýndi að útflutningur íslenskra afurða til 

Þýskalands gekk mjög erfiðlega þegar um var að ræða greiðslu í frjálsum 

gjaldeyri. Allt stefndi því í að viðskipti þjóðanna drægjust mjög saman ef 

vöruviðskiptaverslunin næði ekki til þeirra afurða almennt sem Ísland hafði áður 

selt til Þýskalands. Af landbúnaðarvörum komu þar aðallega til greina 

sauðagærur og ull og af sjávarútvegsvörum síld, síldarafurður og fiskimjöl. 

Íslenskir og þýskir innflytjendur voru sammála um nauðsyn þess að breyta yrði 

viðskiptum þjóðanna í vöruviðskipti. Þýskir útflytjendur, einkum þeir sem höfðu 

árum saman, selt þýskar iðnaðarvörur til Íslands voru þessu einnig fylgjandi, en 

allir hagsmunaaðilar sáu annars fram á að viðskiptin minnkuðu verulega.71 Þrátt 

fyrir þessa erfiðleika var áhugi ennþá til staðar á tvíhliða vöruviðskiptum. 

Regluverkið var hins flókið og tímafrekt og varð til þess að oft þurfti að fela 

sérstökum sendinefndum eða sendifulltrúum beggja ríkja að semja um viðskiptin.  

Um mitt sumar 1934 vildu Íslendingar athuga hvort unnt yrði að víkka út 

viðskiptin við Þýskaland með því að kanna þar markað fyrir íslenska hesta. 

Jóhann Þ. Jósefsson ásamt Sveini Björnssyni fóru til Þýskalands til að freista 

þess að ná fram lækkun á tolli af innfluttum hestum, en hann nam þá um 500 

 
70 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/42-1, skýrsla um síldarsöluna frá Ásgeiri 
Bjarnasyni til forsætisráðherra 28. maí 1934. 
71 Jóhann Þ. Jósefsson, „Viðskifti Þýskalands og Íslands: Stutt yfirlit“, 4. júní 1938, 5. 
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ríkismörkum á hest. Óskað var eftir leyfi fyrir um 1500 hestum út árlega og að 

tollurinn yrði lækkaður niður í 50 ríkismörk. Hestar frá öðrum ríkjum sem fluttir 

voru til Þýskalands féllu undir 140 ríkismarka toll svo að Ísland fengi sérréttindi ef 

lækkunin næðist í gegn. Jóhann var í nánu sambandi við samverkamenn 

landbúnaðar- og matvælaráðherrans Richard Walther Darré um 

hestaverslunina.72 Sendinefnd frá þýska landbúnaðarráðuneytinu kom til Íslands 

í lok júlímánaðar á vegum Búnaðarfélagsins, m.a. til að athuga möguleikana á 

auknum tvíhliða viðskiptum. Báðir aðilar höfðu áhuga á að flytja út íslenskra hesta 

til Þýskalands og var komist að samkomulagi að um 200 hross yrðu seld þangað 

til reynslu. Þýsku nefndarmennirnir héldu nokkra fyrirlestra hér á landi um stefnu 

nasistastjórnarinnar í þágu þýska landbúnaðarins og ferðuðust víða til að skoða 

landbúnaðarhætti Íslendinga. Einn þeirra dr. Franz Metzner, sem var háttsettur 

embættismaður, útskýrði fyrir heimildamanni Verzlunartíðinda að möguleikarnir á 

auknum viðskiptum þjóðanna tveggja væri fyrir hendi. Hins vegar væru aðstæður 

í Þýskalandi á þann veg að gjaldeyrisskorturinn sem Þjóðverjar bjuggu við neyddi 

þá til vöruskipta. Unnt væri þó að veita Íslendingum verulegar tollívilnanir ef þeir 

gætu nýtt sér það til að kaupa fleiri vörur af Þjóðverjum. Ljóst var að það kynni að 

reynast erfitt því að Ísland keypti í raun mun meira af þýskum vörum en 

hagskýrslur landanna sýndu. Allt að 35% allra vara sem fluttar voru inn til Íslands 

frá Danmörku voru af þýskum uppruna.73   

Undir lok sumars 1934 varð íslenskum og þýskum stjórnvöldu ljóst að 

viðskipti þjóðanna gætu ekki haldið áfram á grundvelli þess 

viðskiptafyrirkomulags sem þá var til staðar. Það yrði að breyta því eða eiga í 

hættu á að viðskiptin drægjust verulega saman. Þjóðverjar kröfðust þess að 

viðskiptin færu fram á jafnkeypisviðskipti vegna gjaldeyriserfiðleika þar í landi. 

Leiddi krafan til þess að fyrsti samningurinn um gagnkvæm jafnkeypisviðskipti 

milli Íslands og Þýskalands var gerður í ágúst 1934. Sveinn Björnsson, sendiherra 

Íslands í Kaupmannahöfn var Jóhanni Þ. til aðstoðar í samningaviðræðunum. 

Samningurinn byggðist að mestu á vöruskiptum þar sem andvirði seldrar 

íslenskrar vöru til Þýskalands gengi til kaupa á þýskum vörum. Hér var um að 

ræða endurnýjun á eldri samningi að því er snerti sölu á ísfiski, en nýjungin fólst 

 
72 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/42–1, bréf Jóhanns Þ. Jósefssonar til Ásgeirs 
Ásgeirssonar forsætisráðherra 7. júní 1934. 
73 „Þýzk sendinefnd“, 1. september 1934, 193. 
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í því að samið var um útflutning ýmissa fleiri vara frá Íslandi. Samningurinn var 

mikilvægur sökum þess að hann átti að blása lífi í viðskipti þjóðanna. Samkvæmt 

honum var opnaður svonefndur „Aski“–reikningur hjá Deutsche Bank und 

Diskontogesellschaft Filiale Hamburg fyrir Landsbankann og var andvirði 

íslensku afurðanna sem fluttar voru til Þýskalands greitt inn á þennan reikning. 

Landsbankanum var um leið heimilað að nota þá innistæðu til greiðslu á hvers 

konar þýskum vörum sem fluttar voru út til Íslands. Þetta fyrirkomulag var í 

samræmi við samninginn um ísfisksölu íslensku togaranna frá árinu 1931, en náði 

nú til 30 afurðategunda Hvað sumar þeirra snerti var afurðamagn eða verð, sem 

innflutningurinn var leyfður á í Þýskalandi takmörkum háð, líkt og ísfisksalan.74 

Þessi samningur var í samræmi við stefnu nasistastjórnarinnar. Hún vildi auka 

verslun við nágrannaríkin og þar með talin Norðurlöndin, hins vegar gerðu 

gjaldeyrisörðugleikar þeim erfitt fyrir. Þetta form viðskipa var þó ekki óhagstætt 

Íslendingum, á þessum tímapunkti, sem höfðu haft óhagstæðan vöruskiptajöfnuð 

um nokkurra ára skeið.75 

Heildarverðmæti viðskiptanna árið 1934 var um 10 milljónir kr. (þrír 

milljarðar á núvirði) og lækkaði einungis smávægilega á milli ára. Innflutningur frá 

Þýskalandi nam um 6,2 milljónum kr., en útflutningur þangað um 4,3 milljónum.76 

Helsta breyting viðskiptanna var sú að töluvert var minna flutt út af síldar- og 

fiskmjöli en árinu áður. Þrátt fyrir það keypti engin önnur þjóð keypti meira af 

þessum afurðum en Þjóðverjar. Útflutningur á ísvörðum fisk vann upp það tap að 

mestu leyti, en eins og áður hefur komið fram seldist lítið sem ekkert af ísvörðum 

fisk til Þýskalands árið 1933 vegna innflutningstolla.77 Þýskalandsferðirnar árið 

1934 bættu mikið afkomu allmargra skipa og jók atvinnu sjómanna til muna. 17 

togarar sigldu út í alls 29 ferðum og seldu togararnir fisk fyrir um milljón kr., en 

það samsvarar um 35 þúsund krónum á ferð. Þá kvörtuðu þýskir útgerðarmenn 

talsvert yfir því að komur íslensku togaranna hefðu ekki verið betur dreifðar því 

að hinir stóru farmar sem þeir komu með á markað hefðu stundum leitt til 

verðlækkunar.  

 
74 Jóhann Þ. Jósefsson, „Viðskifti Þýskalands og Íslands: Stutt yfirlit“, 4. júní 1938, 5. 
75 Guðmundur Jónsson, „Smáþjóð á heimsmarkaði. Tímabilið 1914–2010“, 203.  
76 Hagskýrslur fyrir utanríkisverslun árið 1934, 19. 4 
77 Sama heimild, 110. 
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Þýski ísfisksmarkaðurinn var Íslendingum mikilvægur, en útgerðarmenn 

áttu fullt í fangi með að halda honum. Allir óþarfa árekstrar við þýska 

hagsmunaaðila gætu orðið til þess að loka á markaðinn. Þrátt fyrir góða afkomu 

íslensku togaranna hefði hún hæglega getað orðið betri. Samkomulagið sem 

náðist árið 1934 um ísfisksölu var á þann veg að togurunum var heimilað að selja 

í Þýskalandi fyrir 200 þúsund ríkismörk á mánuði frá ágúst til nóvember, en þeim 

tókst ekki að nýta sér þessa heimild til fulls nema í nóvembermánuði. Í 

ágústmánuði fóru ekki nema fjórir togarar með farm út og seldu fyrir rúm 50 

þúsund ríkismörk, í september og október var selt fyrir samtals um 300 þúsund 

ríkismörk. Jóhann Þ. Jósefsson taldi að hærra verð gæti fengist ef togararnir byðu 

upp á fjölbreyttari fisktegundir handa viðskiptavinum sínum fremur en einungis 

þær ódýru. Í samningnum um innflutningsleyfið var ekki tilgreint sérstaklega 

hvaða tegundir togararnir mættu selja.78  

Frá og með árinu 1934 stefndu Þjóðverjar hröðum skrefum að því að vera 

sjálfum sér nægir hvað síldarframleiðslu snerti með því að sækja á Íslandsmið. 

Þjóðverjar voru þó ekki þeir einu gerðu út skip til Íslands því að ásókn erlendra 

skipa á síldarmiðin við landið jókst upp úr 1930 og voru tollmúrar ein helsta 

ástæða þess. Hagkvæmara varð fyrir þær þjóðir sem keyptu mikla síld að senda 

skip sín alla leið til Íslands til síldveiða en að kaupa síldina af Norðmönnum eða 

Íslendingum. Þjóðverjar bættust í þennan alþjóðlega skipaflota árið 1934, en þá 

höfðu þeir ekki stundað síldveiðar við Ísland í langan tíma. Þeir héldu því áfram 

til ársins 1937,79 en þá hættu þeir að gera út á Íslandsmið, sennilega vegna þess 

að veiðarnar stóðu ekki undir kostnaði. Síldveiðar Þjóðverja höfðu ekki síður áhrif 

á ísfisksöluna til Þýskalands. Ástæðan var sú að frá júlí til loka nóvember 

stunduðu Þjóðverjar helst síldveiðar í Norðursjó og lögðu minni áherslu á 

ísfiskveiðar á sama tíma. Samningurinn sem Íslendingar og Þjóðverjar gerðu árið 

1934 var á þann veg að íslenskum togurum var heimilað að selja þangað fisk – 

frá ágúst til nóvember – að andvirði 200 þúsund ríkismarka á mánuði. 

Innflutningsleyfi hvers mánaðar var bundið við þann eina mánuð og féll niður það 

sem var ónotað í lok hans. Samningurinn gerði íslenskum togurum kleift að selja 

 
78 „Ísfisksalan til Þýskalands. Frásögn Jóhanns Þ. Jósefssonar alþingismanns“, 11. desember 
1934, 5. 
79 Benedikt Sigurðsson o.fl., Silfur Hafsins – Gull Íslands. Síldarsaga Íslendinga, 2:72–73. 
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á þýska markaðinn með sérstökum tollskilyrðum. Hentugast þótti því að togararnir 

seldu að hausti svo að þeir gerðu sem minnstan usla á markaðnum á þeim tíma.80  

Eitt mikilvægt einkenni íslenskrar utanríkisverslunar var hversu 

innflutningur og útflutningur komu misjafnt niður á árið. Innflutningurinn var einna 

mestur fyrri hluta árs, en útflutningurinn síðar á árinu. Það má m.a. rekja til þess 

að fiskveiðar Íslendinga fóru oftast fram á sumrin og síðari hluta árs. Þetta fól í 

sér talsverða áhættu fyrir Íslendinga, þar sem megnið af innflutningnum átti sér 

stað áður en vitað var með vissu hvort hægt yrði að koma þeirri framleiðslu í verð 

sem hinar aðkeyptu vörur gengu beint eða óbeint til. Ef útlit var fyrir góða 

sölumöguleika íslenskra afurða lagaði innflutningurinn sig að því og öfugt.  

Í samningum Íslands og Þýskalands var brugðist sérstaklega við þessu 

vandamáli til að koma í veg fyrir að það hefði truflandi áhrif á inn- og útflutning 

landanna. Samið hafði verið um að Deutsche Bank veitti Landsbanka Íslands 

árlega heimild til yfirdráttar, fyrri hluta árs til þess að greiða fyrir þýsku vörurnar 

og mundi bankinn greiða heimildina til baka fyrir lok hvers árs.81 Áhættuþættirnir 

sem fylgdu þessu voru þó margir og sérstaklega fyrir Íslendinga sem reiddu sig 

mikið á fiskveiðar til þess að geta greitt fyrir innfluttar vörur. Ein ástæða þess að 

utanríkismálin voru falin atvinnumálaráðherra í samstarfsstjórn 

Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins sem Hermann Jónasson myndaði árið 

1934 var sú hve utanríkisviðskiptin voru orðin mikilvæg. Áður hafði 

forsætisráðherra farið með þau málefni. Haraldur Guðmundsson atvinnu-, 

heilbrigðis- og kennslumálaráðherra sinnti utanríkismálum frá árinu 1934 til ársins 

1938 en þá tók forsætisráðherra á ný við utanríkismálunum.82   

3.3 „Landráðasamningarnir“ árið 1935“ 

 

Í upphafi árs 1935 fór Jóhann Þ. Jósefsson til Þýskalands til að semja við þýsk 

stjórnvöld um áframhaldandi viðskipti landanna og freista þess að tryggja sams 

konar ísfiskútflutnings til Þýskalands og verið hafði árin áður. Niðurstöður þessara 

viðræðna urðu þær að samningurinn hélst að mestu óbreyttur, en þó með 

 
80 „Ísfisksalan til Þýskalands. Frásögn Jóhanns Þ. Jósefssonar alþingismanns“, 11. desember 
1934, 5. 
81 Jóhann Þ. Jósefsson, „Viðskifti Þýskalands og Íslands: Stutt yfirlit“, 4. júní 1938, 5-6 
82 Pétur Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 142–143. 
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nokkrum betrumbótum. Þjóðverjar samþykktu m.a. að taka við fleiri 

vörutegundum en árið áður. Einnig varð talsvert auðveldara fyrir Íslendinga að 

nýta sér afslátt á þýskum útflutningsvörum. Þeim var heimilað að kaupa þýskar 

vörur, sem útflutningsafsláttur yrði gefinn á fyrir alla eða mest alla inneign sem 

þeir ættu, en árinu áður voru þessi réttindi aðeins bundin við ákveðinn hluta 

innistæðunnar.83 Innflutningsleyfi íslensku togaranna hélst það sama þótt þýsku 

samningamennirnir teldu togarana ekki hafa not fyrir allan þennan 

innflutningskvóta vegna hversu illa hann nýttist árinu áður. Jóhann viðurkenndi 

að margar kvartanir um togarafisk Íslendinga hefðu borist, þ.e. að farmarnir væru 

of einhæfir og of miklu magni dembt á markaðinn. Sömuleiðis þótti frágangurinn 

á fisknum ekki standast gæðakröfur Þjóðverja sem að dómi Jóhanns væri 

áhyggjuefni þegar til lengri tíma væri litið. Hann taldi að áhersla ætti að leggja á 

gæði fram yfir magn.84 

Viðskiptasamningurinn við Þýskaland sem Jóhann Þ. skrifaði undir fyrir 

hönd íslenska ríkisins seinni hluta marsmánaðar 1935 vakti athygli á Íslandi því 

að efni hans var ekki gert opinbert eins og áður hafði tíðkast. Það eina sem birt 

var úr samningnum var ákvæði um skuldbindingar Íslands til kaupa á ýmsum 

vörutegundum í Þýskalandi, samkvæmt þeim skuldbindingum yrði Ísland að 

kaupa 75% af innfluttum kartöflum og haframjöli frá Þýskalandi. Verklýðsblaðið, 

sem komst yfir hluta samningsins, fór mjög hörðum orðum um það sem það 

nefndi „landráðasamning“ og flokkaði undir stærstu stjórnmálahneyksli síðustu 

ára. Gagnrýndi blaðið þau réttindi og fríðindi sem íslensk stjórnvöld veittu 

Þjóðverjum í nýja samningnum, en fengu lítið í staðinn þrátt fyrir að vera í góðri 

samningastöðu. Samningurinn veitti Þjóðverjum m.a. sömu fríðindi og Bretum 

árið 1931 sem einnig þóttu umdeild. Samkvæmt þeim yrði vægar tekið á þýskum 

togurum sem gerðust brotlegir innan íslenskrar landhelgar. Hins vegar þótti 

stærsta hneykslið vera það að þýskum síldveiðiskipum skyldu veitt sömu réttindi 

og norskum skipum á íslenskum síldarmiðum, en Norðmönnum hafði verið veitt 

þessi réttindi í hina svonefnda kjöttollsmáli árið 1924.85 Taldi blaðið ástæðu þess 

 
83 Sveinn Benediktsson, „Verslunarsamningar við Þýskaland og viðhorfið til þeirra“, 26. mars 
1935, 4. 
84 „Viðskiftasamningurinn nýi við Þýskaland“, 6. mars 1935, 3. 
85 Kjöttollsmálið snérist um að Norðmenn og Íslendingar gerðu með sér samning árið 1924 um 
niðurfærslu á tollum á íslensku kjöti í Noregi gegn því að veita Norðmönnum ýmis hlunnindi, 
sem Norðmenn öðluðust til léttis fyrir síldveiðar sínar á Íslandi. Í þessum samningum var m.a. 
veitt norskum skipum heimild til þess að selja síld sína til íslenskra síldarverksmiðja og til þess 
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að samningnum hefði verið haldið leyndum vera þá að hilma ætti yfir augljósa 

„landráðastarfsemi“ Jóhanns Þ. Jósefssonar.86 Deilt var hart á Jóhann í vinstri 

blöðunum fyrir þátt hans í samningsgerðinni við Þjóðverja, sérstaklega fyrir 

samninginn árið 1935. Þótti blöðunum hann oftar en ekki hliðhollari Þjóðverjum 

en eigin þjóð.87 Ekki er að sjá að önnur blöð hafi sett sig sérstaklega gegn 

samningnum og gagnrýndi Verklýðsblaðið m.a. Alþýðublaðið fyrir litla umfjöllun 

um samninginn. Þremur vikum eftir frétt Verklýðsblaðsins tók Morgunblaðið viðtal 

við Jóhann Þ. Jósefsson, en þá var hann nýkominn heim úr ferð sinni til 

Þýskalands. Þar kvað við annan tón: Það væri ómetanlegt happ fyrir Íslendinga 

að hafa slíkan mann við samninga Íslands við erlendar þjóðir.88 Enn fremur birtist 

pistill í Morgunblaðinu viku síðar eftir Ólaf Thors stórútgerðarmanns og formann 

Sjálfstæðisflokksins um endurskoðun Íslendinga á norsku samningunum. Þar 

nefnir hann að íslensk stjórnvöld hafi lent í „óþægindum“ í viðskiptasamningum 

við aðrar þjóðir vegna ákvæðis innan norska samningsins. Hann nefnir þó ekki 

Þjóðverja á nafn í þessu samhengi, en hefur vafalaust átt við þá. Ólafur sem hafði 

sjálfur komið að samningnum við Norðmenn á sínum tíma taldi galla samningsins 

nánast eingöngu felast í því að Ísland hafi gert bestukjarasamninga við aðrar 

þjóðir og að þær geti þá nú farið fram á sömu fríðindi og Norðmenn.89 Héðinn 

Valdimarsson þingmaður Alþýðuflokksins svaraði gagnrýni Ólafs í Alþýðublaðinu 

og taldi þetta sök þeirra, m.a. Ólafs Thors, sem höfðu varið norska samninginn 

með kjafti og klóm og hindrað að honum yrði sagt upp. Réttindi Þjóðverja væru 

mun minni en Norðmanna þrátt fyrir aukin réttindi á sviði fiskveiða.90 Norska 

samningnum var síðan ekki sagt upp fyrr en nokkrum árum síðar. 

 Jóhann Þ. Jósefsson gegndi ýmsum störfum sem þóttu stefna hlutleysi 

hans í hættu sem helsta samningsmanni Íslendinga í viðskiptum við Þjóðverja. 

 
að þurrka og gera við veiðarfæri sín á ákveðnum stöðum á Íslandi. Var samningnum rift árið 
1932 og nýjir samningar undirritaðir en sum þeirra fríðinda sem Norðmenn höfðu fengið árið 
1924 voru ennþá í gildi. 
86 „Landráð. Þýzku samningarnir stærsta stjórnmálahneyksli síðustu ára“, 5. júní 1935. 1–3. 
87 Sjá greinar í Rauði Fáninn 17. júní 1936, 6, Verklýðsblaðið 22. júní 1935, 1–2, Verklýðsblaðið 
5. nóvember 1934, 3. og Verkamaðurinn 4. júlí 1935, 1. Gagnrýni á Jóhann Þ. Jósefsson fylgdi 
honum út áratuginn, náði hún hámarki árið 1937 þegar grein birtist í blaðinu Nýr dagur en í 
henni var Jóhann ásakaður um stórkostleg mútur frá þýskum síldarinnflytjendum. Var Jóni 
Rafnssyni, ábyrgðarmanni blaðsins, gert að greiða sekt eða sæta fangelsis vegna greinarinnar. 
Sjá nánar í Nýr Dagur, 18. júní 1938, 1–4. 
88 „Afurðasalan til Mið-Evrópu“, 2. júlí 1935, 4. 
89 Ólafur Thors, „Endurskoðun norsku samninganna“, 9. júlí 1935, 3. 
90 Héðinn Valdimarsson, „Norsku samningarnir“, 10. júlí 1935, 1. 
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Hann var t.a.m. ræðismaður Þýskalands í Vestmannaeyjum lengi vel, ásamt því 

að hafa verið aðalumboðsmaður þýskra útgerðarfélaga á Íslandi frá árinu 1911.  

Samningurinn árið 1935 var, þrátt fyrir nokkur ný ákvæði, í grunninn gerður 

á svipuðum grundvelli og samningurinn árið á undan. Eftirspurn eftir 

landbúnaðarvörum hafði aukist tiltölulega mikið erlendis frá og seldust 

sauðagærur og ull fyrir um hálfa milljón kr. til Þýskalands. Björn Kristjánsson 

umboðssali í Hamborg taldi að Íslendingar fengju um 25% hærra verð fyrir 

íslenska ull í Þýskalandi en annars staðar. Eftirspurnin eftir gærum stafaði af 

hráefnisskorti í landinu. Hins vegar stóð hrossasalan frá árinu 1934 ekki undir 

væntingum. Stafaði það af því að hestarnir voru seldir til nýbyggjara sem ekki 

kunnu að fara með þá og ætluðust of mikið af þeim.91 Sveinn Björnsson minnist 

þess í ævisögu sinni að þegar ljóst var að engin framtíð væri í útflutningi hrossa 

frá Íslandi til Þýskalands hafi hann átt tal við Darré landbúnaðar- og 

matvælaráðherra. Sveinn hafi lýst yfir miklum vonbrigðum með að hestarnir hafi 

reynst þýskum bændum illa, enda hafi danskir smábænir verið ánægðir með þá. 

Darré hafi svarað því til að málið hafi ekki strandað hjá bændum eða 

landbúnaðarráðuneytinu – og ekki væri við hann sjálfan að sakast því að hann 

hefði stutt það með ráðum og dáð. Hins vegar hafi þýski herinn ekki talið sig getað 

notað hestana til sinna þarfa og það hefði gert útslagið.92 

Þótt möguleikar væru á frekari sölu á landbúnaðarvörum til Þýskalands 

þurfti að tilgreina þær vörur í viðskiptasamningnum fyrirfram. Ferlið var því þungt 

í vöfum eins og hafði verið með hrossasöluna. Í júní 1935 tilkynntu þýsk stjórnvöld 

síðan fyrirvaralaust að kaupsamningi á síldarmjöli yrði rift sem hluta af stærri 

efnahagsaðgerðum og komið yrði á hámarksverði á vörunum. Jóhann Þ. 

Jósefsson, sem var í Þýskalandi í öðrum erindagjörðum á sama tíma, reyndi strax 

að koma því til leiðar að hámarksverðið á fiski- og síldarmjölinu yrði hækkað, en 

honum tókst það ekki.93  

Þrátt fyrir þessar aðgerðir þýskra stjórnvalda jókst útflutningur frá Íslandi til 

Þýskalands frá því árinu áður. En þau voru þó áfram ýmsum takmörkunum háð. 

Íslendingar gátu í raun selt mun meira af vörum til Þýskalands, en voru neyddir 

til að selja þær til annarra landa fyrir lægra verð. Ástæðan var sú að það leið of 

 
91 „Viðskiftin við Þýskaland þurfa að aukast og liðkast“, 5. júlí 1935, 4. 
92 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 208–209. 
93 „Um útflutningsgjald af beinum“, 6. nóvember 1935, 5. 
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langur tími þar til andvirði seldu íslensku afurðanna sem nota átti til kaupa á 

þýskum vörum væri ráðstafað og þurftu útflytjendur að bíða með að fá greiðslu 

fyrir afurðirnar. Þetta gerði útflytjendum erfitt fyrir því að þeir greiddu vexti af 

rekstrarlánum á Íslandi. Þeir ákváðu því að selja vöruna í öðrum löndum fyrir 

lægra verð, enda fengist þar andvirði vörunnar greitt strax.94 Verðmæti innfluttra 

vara frá Þýskalandi árið 1935 var örlítið minna en árið áður og nam um 6,1 milljón 

kr. Hins vegar jókst verðmæti útflutnings talsvert eða úr 4,3 milljónum í 5,1 milljón 

kr. (um 1,5 milljarða kr. á núvirði). Togararnir seldu ísfisk fyrir um 1,2 milljónir 

króna og útflutningsverðmæti síldar og fiskimjöls nam um 1,5 milljónum þrátt fyrir 

hámarksverðið sem sett var á vöruna um mitt ár. Landbúnaðarvörur seldust betur 

árið 1935 heldur en árið 1934, en heildarverðmæti þeirra var um 1,5 milljónir, þar 

af 900 þúsund fyrir saltaðar sauðargærur. Vörurnar sem Íslendingar keyptu af 

Þjóðverjum voru líkt og árin áður aðallega iðnaðarvörur og aðrar tilbúnar vörur.95 

Undir lok árs 1935 voru íslenskir hagsmunaaðilar farnir að velta fyrir sér 

komandi samningaviðræðum við Þýskaland fyrir árið 1936 og hvaða breytingar 

gætu reynst Íslendingum hagstæðar. Þeir vildu fá löndunarleyfi íslensku 

togaranna hækkað úr 800 þúsund ríkismörkum í eina milljón og að ekki yrði 

gerðar jafnstrangar kröfur varðandi jöfnun magnsins sem landað var frá ágúst til 

nóvember. Jafnfram voru vonir bundar við að fyrirkomulagi jafnkeypisviðskipta 

yrði breytt vegna þess hve það kæmi Íslendingum illa. Allar íslensku 

útflutningsvörurnar til Þýskalands voru ýmist hrávörur eða umflutningsvörur sem 

gáfu Þjóðverjum aftur talsverðan erlendan gjaldeyri við endurútflutning varanna, 

en innflutningsvörurnar til Íslands frá Þýskalandi voru nær eingöngu fullunnar 

iðnaðarvörur. Danska stjórnin rétti Íslendingum hjálparhönd með því að athuga 

möguleika á að Þjóðverjar greiddu Íslendingum fyrir útflutningsvörur til 

Þýskalands að upphæð 3–4 milljónir kr. yfir á danskan sérreikning. Vörurnar sem 

íslenska ríkisstjórnin óskaði eftir að fá greiddar yfir á sérreikninginn voru síld og 

síldar- og fiskimjöl fyrir um milljón kr. af hverri vörutegund og gærur og ull fyrir 

eina milljón króna. Ríkisstjórnin vildi koma í veg fyrir það sem gerðist sumarið 

1934, þ.e. að þýsk stjórnvöld gætu einhliða rift kaupsamningum á síldarmjöli og 

síðan sett skilyrði fyrir því að innflutningur til Þýskalands yrði leyfður ef verðið 

lækkaði. Reyna þyrfti að fá tryggingu fyrir að slíkt kæmi ekki fyrir aftur. Varðandi 

 
94 „Viðskiftin við Þýskaland þurfa að aukast og liðkast“, 5. júlí 1935, 4. 
95 Hagskýrslur fyrir utanríkisverslun árið 1935, 106–109. 
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vörukaupaskuldbindingarnar af Íslands hálfu var litið svo á svo á að það ætti að 

vera með öllu óþarft að setja Íslendingum nokkrar reglur um hvaða vörukaupa 

innistæðunni á „Aski“–reikningnum skyldi varið í. Frá íslensku sjónarmiði væri það 

sanngirnismál að Íslendingar gætu keypt hrávörur af Þjóðverjum líkt og þeir höfðu 

gert af Íslendingum árum saman.96  

3.4 Ósk Þjóðverja um leyfi fyrir bræðsluskipi við Ísland 

 

Viðskipti við Þýskaland jukust mikið árið 1936 í samanburði við árið 1935. 

Þýskaland varð helsta útflutningsland Íslendinga, en 16,5% af útfluttum vörum 

voru seldar þangað. Innflutningur frá Þýskalandi óx einnig töluvert á milli ára og 

var hann nú orðinn um 22% af heildarinnflutningi. Íslendingar keyptu þó töluvert 

meira af Bretum eða um 26,7% af innfluttum vörum, en hlutfallið var minna en 

árið áður.97 Útflutningur síldar- og fiskimjöls til Þýskalands var þó töluvert minni, 

en það mátti rekja til skipulagsbreytinga á verslun með fiskimjöl í Þýskalandi. 

Þýsk stjórnvöld mæltu svo fyrir að innflytjendur mættu ekki greiða nema ákveðið 

verð fyrir aðflutt fiski- og síldarmjöl. Auk þess var þeim gert skylt að afhenda 

ákveðinni ríkisstofnun vöruna fyrir sama verð að viðbættri lítilli þóknun. 98 

Eftirspurn eftir landbúnaðarvörum hafði aukist meðal Þjóðverja og seldu 

Íslendingar sauðargærur og ull fyrir um 3 milljónir kr. Áfram var þó langmest selt 

af fiskafurðum.99 Íslendingar fluttu inn vörur frá Þýskalandi fyrir um 2,2 milljónir 

kr. meira en var flutt út til Þýskalands. Það stafaði af inneign sem Íslendingar áttu 

í Þýskalandi um áramótin 1935–1936, en hún var rúmlega milljón kr. auk þess 

sem Íslendingar keyptu vörur frá Þýskalandi sem féllu ekki undir 

jafnkeypisviðskiptin.100  

Viðskiptasamningurinn sem náðist í mars 1936 átti að gilda til febrúarloka 

1937. Hann var eins og áður hafði tíðkast byggður á grundvelli 

jafnkeypisviðskipta. Líkt og samningurinn frá árinu 1935 áður var hann ekki 

 
96 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/43-3, Um Þýskalandssamninga, 1936 engin 
dagsetning. 
97 Hagskýrslur fyrir utanríkisverslun árið 1936, 22–23. 
98 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44-1, bréf Verslunarráðs Íslands til 
forsætisráðuneytis 12. janúar 1937. 
99 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1936, 101–103. 
100 „Stærstu viðskiftaþjóðir Íslendinga eru Bretar og Þjóðverjar“, 22. janúar 1937. 
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gerður opinber, en nokkrar breytingar voru gerðar á honum. Ný ákvæði voru um 

greiðslur fyrir Eimskipafélag Íslands út af „Aski“–reikningnum aðrar en fragtir og 

nú mátti greiða fyrir þýskar bækur og rit út af sama reikningi. Einnig skuldbundu 

Íslendingar sig til að kaupa kol í Þýskalandi að lágmarki 10 þúsund tonn og Persil-

þvottaefni fyrir minnst 25 þúsund ríkismörk. Listi yfir þær vörur sem Þjóðverjar 

höfðu áður sérstaklega óskað eftir að yrðu fluttar út til Íslands var felldur niður en 

Íslendingar höfðu talið það ósanngjarnt ákvæði því þeir vildu eiga möguleikann á 

því að kaupa hráefni af Þjóðverjum. Varðandi ísfisksölu voru settar þær reglur að 

í ágústmánuði máttu íslenskir togarar landa fyrir 200 þúsund ríkismörk, í 

september og október fyrir 250 þúsund og í nóvember fyrir 100 þúsund. Enn 

fremur var gefið vilyrði um leyfi til tilfærslu milli mánaða nema yfir á 

nóvembermánuð, en þá tók í gildi hámarksverð á öllum ísfiski.101  

Samningurinn efldi mjög viðskipta þjóðanna, en fyrir hönd íslenskra 

stjórnvalda voru það Jóhann Þ. Jósefsson og Óli Vilhjálmsson, forstjóri 

Sambands íslenskra samvinnufélaga sem stóðu að honum.102 Ísfiskur árið 1936 

seldist fyrir um 940 þúsund ríkismörk og fyrir aukakvótann bættist við sala fyrir 40 

þúsund ríkismörk. Alls fóru 40 togarafarmar út með um 4000 tonn.103 

Undir lok árs 1936 óskuðu Þjóðverjar eftir leyfi fyrir því að koma sér upp aðstöðu 

á Ísland fyrir bræðsluskipi í tengslum við síldarbræðslu. Þá þyrftu Þjóðverjar ekki 

að gera út hingað eigin flota til veiða síldina. Til þess að geta unnið síld af 

íslenskum skipum þyrfti bræðsluskipið að hafast við í íslenskri höfn, eða að 

minnsta kosti mega liggja innan íslenskrar landhelgi til þess að geta tekið á móti 

síldinni. Átti skipið eingöngu að vinna mjöl og lýsi úr síldinni og var „bræðslunni“ 

ætlað að greiða sömu gjöld í ríkissjóð og íslenskar síldarbræðslur. En árið áður 

höfðu verksmiðjur Íslendinga ekki haft burði til að taka á móti öllum síldaraflanum 

sem barst með íslenskum skipum. Þýsk stjórnvöld beittu þeim rökum að 

verksmiðjan myndi skapa atvinnu fyrir íslenska verkamenn. Auk þess gáfu þau í 

skyn að fengist leyfið væri möguleiki á því að Þjóðverjar veittu íslensku 

togurunum aukningu á togarakvótanum sem gæti numið 50% eða meira og 

tollívilnanir í sömu hlutföllum. Sveinn Björnsson sendiherra ritaði m.a. bréf til 

 
101 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/43-3, bréf Haralds Guðmundssonar til 
Landsbanka Íslands, Útvegsbanka Íslands, Gjaldeyris- og innflutningsnefndar og Verzlunarráðs 
Íslands 6. apríl 1936. 
102 „Utanríkisverslun árið 1936“, 1. janúar 1937, 2. 
103 „Ísfisksala“, 1. janúar 1937, 21. 
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Haralds Guðmundssonar atvinnumálaráðherra frá Kaupmannahöfn vegna 

málsins. Sveinn ásamt Jóni Krabbe, skrifstofustjóra í íslenska sendiráðinu í 

Kaupmannahöfn, töldu hins vegar að breytingar á fiskveiðilögum Íslendinga gætu 

leitt til þess að aðrar þjóðir, eins og t.d. Bretar og Norðmenn gætu sett fram 

svipaðar kröfur með skírskotun til bestukjara. Ef slík réttindi yrðu látin af hendi 

fyrir bráðabirgðarfríðindi í verslunarsamningi, sem einungis ætti að gilda 

tímabundið, væri verið „að selja frumburðarrétt fyrir barnaspón“. 104  Íslensk 

stjórnvöld höfnuðu málaleitan Þjóðverja, enda þótti víst að síldarbræðsla þýsks 

verksmiðjuskips kæmi niður á rekstri síldarverksmiðju íslenska ríkisins.105 Engin 

gögn benda til þess að þetta mál hafi komið aftur upp eða að Þjóðverjar hafi tekið 

niðurstöðunni illa, þótt þeir hafi reynst Íslendingum erfiðir viðfangs í þeim 

samningaviðræðum sem komu á eftir.   

Í ljósi þeirrar einangrunar- og haftastefnu sem flest ríki höfðu gripið til í 

kreppunni skipti miklu máli fyrir Íslendinga að halda í mikilvæg viðskiptaríki. 

Þjóðverjar höfðu verið helstu kaupendur síldarafurða Íslendinga og besti 

markaðurinn fyrir síldarlýsi og -mjöl sem og fiskimjöl. Íslenskar 

landbúnaðarafurðir höfðu einnig selst vel til Þýskalands, en Þjóðverjar borguðu 

oftast vel fyrir þær, sérstaklega fyrir íslenska ull. Árið áður hafði þýska ríkisstjórnin 

gert nýja viðskiptasamninga við allmörg ríki víðsvegar um heiminn til að tryggja 

innflytjendunum innkaup á nauðsynlegum hráefnum og útflytjendunum sölu á 

framleiðsluvörum sínum. Þessir samningar höfðu stuðlað mjög að beinum 

vöruskiptum, en Þýskaland varð einnig að taka tillit til gjaldeyrisviðskipta. Fyrsti 

samningur af þeirri gerð var gerður við Stóra Bretland í lok árs 1934. Hann var 

ekki byggður á fullkomnum gjaldeyrisviðskiptum heldur áttu báðir samningsaðilar 

að greiða a.m.k. 55% af verðmæti aðfluttra vara í gjaldeyri. Upp úr 1935 höfðu 

Þjóðverjar tekið að breyta eldri samningum við mörg ríki, t.d. Pólland, 

Ungverjalands og nokkur ríki í Suður-Ameríku. Íslendingar bundu því vonir við að 

þýsk-íslenski verslunarsamningurinn yrði endurskoðaður og bættur með tilliti til 

þessarar þróunar. 106  Með jafnkeypisviðskiptum kom betur í ljós hve staða 

Íslendinga var veik í helstu markaðslöndum, of mikið traust var sett á markaðina 

 
104 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44–1, bréf Sveins Björnssonar til Haralds 
Guðmundssonar 5. janúar 1937. 
105 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44–1, bréf Jóhanns Þ. Jósefssonar til Haralds 
Guðmundssonar, 10. desember 1936. 
106 „Viðskiftalegt ástand í „Þriðja ríki“ Hitlers“, 17. janúar 1936, 4. 
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í Suður-Evrópu en afgangur af þeirri verslun var notaður til þess að jafna hallann 

á viðskiptum við Bretland og Danmörku. Þegar Suður-Evrópu markaðirnir sífellt 

óhagstæðari sökum kreppunnar varð staðan sífellt erfiðari fyrir Íslendinga. 

Íslendingar voru ekki í stöðu til þess að krefjast eins né neins. Urðu þeir að höfða 

til sanngirnis fremur en eigin hagsmuna til þess að greiða útflutningsvörum sínum 

á erlenda markaði.107 

Deilt var um það meðal íslenskra fjölmiðla hvort jafnkeypisviðskipti Íslands 

og Þýskalands væru Íslandi hagstæð eða ekki.108 Fullyrða má að hann hafi skipt 

máli vegna þess hve Þýskalandsmarkaður var mikilvægur, en fyrirkomulagið átti 

þó aðeins að vera tímabundið. Íslendingar þurftu að losa sig við fisk vegna 

lokunar annarra markaða. Þýskaland var góður áfangastaður þar sem mikið af 

innflutningi Íslendinga kom þegar þaðan. Hins vegar töldu vinstri blöðin að 

Þjóðverjar hækkuðu vöruverðið á þeim vörum sem Íslendingar keyptu því að 

innflutningsleyfin væru bundin því skilyrði að þær væru keyptar þaðan. 109 

Eysteinn Jónsson, sem var fjármálaráðherra á árunum 1934–1939, sagði síðar 

að vegna bágborins efnahags Íslendinga hefði sala á lýsi og mjöli til Þýskalands 

verið hrein „blóðtaka“.110 Almennt var lítið vitað um samninga ríkjanna vegna 

þess að þeir voru ekki opinberaðir. Helsti heimildarmaður blaðanna um verðmæti 

samninganna var Jóhann Þ. Jósefsson. En í ljósi þess að hann var 

aðalsamningamaður Íslands hafði hann hagsmuna að gæta. 

Færa má rök fyrir því að Íslendingar hafi í raun haldið að samband ríkjanna 

tveggja væri sterkara en það var í raun og þar af leiðandi talið viðskipti þjóðanna 

báðum aðilum hagstæð. Oft og tíðum komu þýskir ráðamenn fram í íslenskum 

fjölmiðlum og lofuðu land og þjóð og héldu því á lofti að vinasamband þjóðanna 

tveggja væri þeim mikilvægt m.a. vegna þess að Íslendingar voru hreinræktaðir 

Germana. Þess vegna vildu Þjóðverjar eiga vináttu við Íslendinga og gera vel við 

þá í viðskiptum. Hins vegar reyndust Þjóðverjar Íslendingum erfiðir viðsemjendur 

 
107 Guðmundur Jónsson, „Smáþjóð á heimsmarkaði. Tímabilið 1914–2010“, 206.  
108 Gagnrýni Verkamannsins var sú að Íslendingar væru að kaupa vörur frá Þýskalandi sem 
væru 20-30% dýrari en annarstaðar, einnig gagnrýndi blaðið „fyrirskipanir nasista“ um hvaða 
vörutegundir Íslendingar mættu ekki kaupa annarstaðar en í Þýskalandi. Sjá Verkamaðurinn 11. 
ágúst 1936, 2. Árinu áður birti Morgunblaðið pistil eftir Dr. Odd Guðjónsson, þar nefnir hann að 
fyrir sumar vörur væri mun hærra verð fyrir í Þýskalandi en í nokkru öðru landi; sjá 
Morgunblaðið 14. ágúst 1935, 4. 
109 Bendi ég á tilvísun mína í Verkamanninn hér fyrir ofan, en einnig taldi Nýja Dagblaðið 
viðskipti Íslendinga við Þjóðverja vera óhagstæð og að Íslendingar hefðu getað fengið betra 
verð fyrir sumar vörur annarstaðar. Sjá Nýja Dagblaðið, 22. janúar 1936, 1–3. 
110 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 74. 



37 
 

í viðræðum um viðskipti. Sveinn Björnsson fann að því að Þjóðverjar hefðu sýnt 

smámunasemi, hroka og ofsa, ef í harðbakkann sló.111 Ljóst er að lítið var gefið 

eftir af hálfu þýsku samningsnefndarinnar í viðræðum Þýskalands og „vöggu 

germanskrar menningar“ eins og dr. Ernst Timm formaður Norræna félagsins 

orðaði það í viðtali við Morgunblaðið sumarið 1938.112 Viðskipti þjóðanna jukust 

þrátt fyrir að vera skrykkjótt á köflum, en það var ekki vegna sérstaks 

„vináttusambands“ þjóðanna. Íslendingar neyddust til þess að fallast á kröfur 

Þjóðverja og Þjóðverjar vissu það. Eins og Þór Whitehead hefur bent á töldu 

Þjóðverjar vöruskiptin sér hagstæð, þótt þeir létu oft eins og þeir væru að gera 

„frændum“ sínum á Íslandi greiða. Þýsk yfirvöld hafi fyllilega gert sér grein fyrir 

því að samsteypustjórn Framsóknarflokks og Alþýðuflokks, „stjórn hinna vinnandi 

stétta“, hafi ekki beitt sér fyrir viðskiptum við Þjóðverja vegna aðdáunar þeirra á 

þýsku stjórnarfari.113  

 

4. Talið niður að stríði 

4.1 Viðskiptakröfur Íslendinga og viðbrögð Þjóðverja  

 

Í upphafi árs 1937 fór samninganefnd fyrir Íslands hönd til Berlínar til þess að 

semja við þýsk stjórnvöld um nýjan viðskiptasamning. Í henni voru þeir Sveinn 

Björnsson sendiherra, Jóhann Þ. Jósefsson, Helgi P. Briem og Stefán 

Þorvarðsson fulltrúi utanríkismálaráðuneytisins.114 Þetta var í fyrsta sinn sem 

Helgi P. Briem tók þátt í samningum Íslands og Þýskalands eftir að hafa tekið 

stöðu attaché (fulltrúa) Íslands við sendiráð Danmerkur í Berlín. Helgi var 

formlega skipaður verslunarfulltrúi Íslands fyrir Mið-Evrópu í upphafi árs 1937 eftir 

að hafa áður gegnt stöðu fiskifulltrúa á Spáni.115 Samninganefndinni hafði verið 

gefin fyrirmæli frá ríkisstjórninni um hverju mætti breyta frá samningnum sem 

gerðir voru árinu áður. Ríkisstjórnin vildi endurnýja þann samning í aðalatriðum, 

 
111 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 203. 
112 „Ísland vagga germanskrar menningar“, 28. júlí 1936, 4. 
113 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 74–75. 
114 „Samninganefnd á förum til Þýskalands“, 14. janúar 1937, 3. 
115 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 109. 
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en óskaði eftir smávægilegum breytingum. Eins og áður hefur komið fram þurftu 

Íslendingar að gera ráðstafanir um mestan hluta af innflutningnum frá Þýskalandi 

löngu áður en vitað var um hvernig gengi með framleiðslu þeirra afurða sem gert 

yrði ráð til útflutnings til Þýskalands og til greiðslu á vörukaupunum. Íslensk 

yfirvöld og innflytjendur höfðu því treyst á að möguleikinn fyrir hagstæðum 

viðskiptum við Þýskaland væri fyrir hendi, en reynsla áranna á undan hafði sýnt 

fram á að ekki mátti lengra fara um vörukaup frá Þýskalandi en gert var, og orðið 

hefði ef síldveiði hefði ekki orðið óvenjulega mikil og aukning fengist á 

ísfiskkvótanum ári áður. Til að geta haldið viðskiptunum í sama horfi var talið 

nauðsynlegt að rýmka heimildir til innflutnings á íslenskum framleiðsluvörum til 

Þýskalands. Því ætti nefndin að athuga möguleikann á því hvort Þjóðverjar væru 

áhugasamir um kaup á fleiri vörum, bæði sjávarafurðum á borð við söltuð ufsaflök 

og niðursoðnum rækjum, en einnig landbúnaðarvörum.  

Stjórnvöld gerðu sér einnig vonir um unnt yrði að taka upp þráðinn frá árinu 

1934 og skapa markaðsskilyrði fyrir útflutningi íslenskra hesta. Þá vildu þau falla 

frá skuldbindingunni um kaup á Persil-þvottaefni frá Þýskalandi í nýjum samningi 

vegna fordæmisins sem hún gaf um hliðstæðar kröfur frá öðrum ríkjum. 

Þjóðviljinn hafði deilt á þetta ákvæði samningsins frá árinu 1936, en þar var 

beinlínis tekið fram að flytja skuli inn þvottaefni fyrir tiltekna upphæð frá ákveðnum 

framleiðanda.116 Óeðlilegt væri að gera Íslendingum, sem seldu Þjóðverjum að 

langmestu leyti hrávörur, skylt að kaupa fullunnar iðnaðarvörur. Að lokum var 

óskað eftir því að þýsk yfirvöld samþykktu að Deutsche Bank veitti Landsbanka 

Íslands yfirdrátt að upphæð eina miljón ríkismarka til greiðslu á vöruskuldum til 

Þýskalands, sem féllu í gjalddaga áður en Landsbankinn eignaðist nægilega 

innistæðu fyrir útfluttar íslenskar framleiðsluvörur.117  

Samninganefnd Þjóðverja var skipuð átta mönnum úr nokkrum 

ráðuneytum undir forystu dr. Hermann Landwehrs úr þýska 

efnahagsráðuneytinu. Þýska nefndin lagði áherslu á tvö atriði: að Íslendingar 

 
116 Þjóðviljinn fjallaði mikið um hina svokölluðu Persil-samninga, en þar ásökuðu þeir íslenska 
hagsmunaaðila um að biðja framleiðenda Persil þvottaefnisins í Þýskalandi að heimta 
innflutning á vörunni til Íslands, og þar með myndu heildsalar vörunnar á Íslandi hagnast. Sjá í 
Þjóðviljanum „Áhrif Hitler-Þýzkalands aukast á Íslandi“, 8. júní 1936, 3. 
117 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–20, bréf frá forsætisráðuneytinu til 
sendinefndarinnar í Berlín, febrúar 1937. 



39 
 

skuldbyttu sig til að selja sem mest magni af síldarlýsi og að sett yrði skýrara 

ákvæði um úthlutun íslenskra innflutningsleyfa.   

Þannig gætu íslensku togararnir selt fyrir 900 þúsund ríkismörk sem var 100 

þúsund meira en árið áður. Auk þess féllust Þjóðverjar á að greiða af „Aski“–

reikningum aukakostnað, þar á meðal skipafarmgjöld sem stóðu í sambandi við 

vöruskipti milli Íslands og Þýskalands. Einnig var Íslendingum heimilað að flytja 

út til Þýskalands fleiri vörur en árið 1936. Íslenska samninganefndin reyndi að fær 

sér í nyt aukinn innflutning frá Þýskalandi. En þýska nefndin svaraði því að það 

hefði leitt til samsvarandi vörukaupa Þjóðverja frá Íslandi, þar sem viðskiptin væru 

á jafnkeypis-grundvelli.  

Í skýrslu íslensku samninganefndarinnar til ríkisstjórnarinnar nefnir hún að 

Þjóðverjar hafi látið eins og þeir færu vel með Íslendinga í viðskiptum þjóðanna 

og nýttu sér hræðsluáróður til þess að knýja fram betri samninga. Þjóðverjar hafi 

glöggt yfirlit yfir það hvaða vörur viðskiptaþjóðir þeirra þyrftu að losna við í 

Þýskalandi og notfærðu sér þær upplýsingar í sumum tilfellum til að knýja á um 

frekari vörukaup. Einnig litu Þjóðverjar svo á að fyrirkomulagið um jafnaðarkaup 

sýndi tillitssemi af þeirra hálfu gagnvart Íslendingum. 

Niðurstaða samninganna var sú að halda ætti sama samningaformi og fyrir 

árið 1936. Það sem leyft yrði að kaupa af hálfu Þýskalands síðar á árinu væri háð 

því að sala frá Íslandi af ákveðnu magni síldarlýsis og karfabúklýsis yrði tryggð. 

Veittu Þjóðverjar 100 þúsund ríkismarka aukningu á ísfiskkvóta íslensku 

togaranna. Íslendingum var einnig heimilað að flytja út fleiri vörur en áður, nánast 

eingöngu landbúnaðarvörur og voru þar á lista hrosshúðir, horn og klaufir svo að 

dæmi séu nefnd. Sömuleiðis fékkst leyfi frá Þjóðverjum um fjölgun á fiskafurðum 

til útflutnings, en þær voru fáar. Í stað skuldbindingar um síldarlýsissölu fyrir 200 

þúsund ríkismarka í viðbótarsamning ætti að koma skuldbinding um sölu á 1500 

smálestum af síldarlýsi og 500 smálestum af karfabúklýsi. Þýska stjórnin áskilaði 

sér heimild til þess, ef til kæmi, að takmarka síldarinnflutninginn við 100 þúsund 

ríkismörk mánuðina september til nóvember. Hélt íslenska sendinefndin fram 

öllum þeim kröfum og óskum sem þeim var falið af íslensku ríkisstjórninni, og 

urðu umræður oft allharðar og á fundinum þann 19. febrúar kom í orð sá 
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möguleiki að láta samninga falla niður ef ekki næðist samkomulag á þeim 

grundvelli sem þá lá fyrir.118  

 Helga P. Briem bárust margar kvartanir frá Þjóðverjum í tengslum við 

samningsgerðina, m.a. um greiðsludrætti Landsbanka Íslands,119 að íslenskar 

fiski- og síldarverksmiðjur neituðu að gera Þjóðverjum tilboð. Og ef tilboð bærist 

væri verðið fram úr hófi og greiðslu krafist í erlendum gjaldeyri.120 Þjóðverjar 

héldu því fram að Íslendingar væru erfiðir í viðskiptum, „jafnvel svo að þeir setji 

Þjóðverja skör lægra en aðra viðskiptamenn sína“. Þennan ágreining má rekja til 

vandræða íslenskra síldarverksmiðja í að verða að kröfum Þjóðverja um magn 

síldarmjöls.121  

Sumarið 1937 tilkynnti þýska stjórnin að sett yrði hámarksverð á ísfisk og 

að togarafarmur yrði takmarkaður við 100 tonn. Sú ráðstöfun gengi í gildi áður en 

ísfisksölur togaranna hæfust um haustið og ætti það við um alla erlenda togara 

jafnt sem þýska. Hið nýja hámarksverð var flókið og breytilegt eftir því hvort um 

var að ræða fisk veiddan fyrir norður- eða suðurströnd Íslands. Ef fiskurinn var 

veiddur fyrir norðurströndinni yrði hámarksverðið 9½ pfenningur122 fyrir pund af 

ufsa, karfa og þorsk. Ef fiskurinn var veiddur fyrir suðurströndinni yrði 

hámarksverðið það sama fyrir ufsa, en aðeins hærra fyrir karfa og þorsk. Þetta 

þýddi að hámarkverð fyrir 100 tonna farm hjá togara yrði 19–20 þúsund ríkismörk, 

en árið áður var algengast að fullfermi seldist á 20 –30 þúsund, og allt upp í 38 

þúsund.  

Ljóst var að slíkt hámarksverð leiddi til gífurlegs tekjutaps fyrir togarana. 

Íslenska ríkisstjórnin fól því Sveini Björnssyni sendiherra að reyna að fá 

hámarksverðinu breytt og yrði Jóhann Þ. Jósefsson honum til aðstoðar af hálfu 

útgerðarmanna. Á grundvelli jafnkeypissamninga landanna tveggja höfðu 

Íslendingar þegar keypt verulegt magn af vörum í Þýskalandi, en áttu eftir að 

 
118 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–20, skýrsla íslensku sendinefndarinnar til 
Berlín til samningsgerða, 24. febrúar 1937. 
119 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–21, bréf Helga P. Briem til stjórnar 
Landsbanka Íslands 7. maí 1937. 
120 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–21, bréf Helga P. Briem til ríkisstjórnar 
Íslands, 27. maí 1937. 
121 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/41–21, bréf Helga P. Briem til Haralds 
Guðmundssonar, 10. júní 1937. 
122 100 ríkispfenningar gerðu eitt ríkismark. 
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greiða mikinn hluta andvirðisins með framleiðsluvörum sínum. Ísfiskurinn átti að 

jafna kaupin, en nýja hámarksverðið kom Íslendingum í vandræði.123  

Fundur Sveins Björnssonar og Jóhanns Þ. Jósefssonar með þýskum 

stjórnvöldum bar árangur og var hámarksverðið hækkað um tiltekið tímabil. 

Einnig máttu togararnir flytja inn fisk fyrir 900 þúsund ríkismörk í stað 800 þúsund 

sem gert hefði verið ráð fyrir gegn innflutningi 2000 tonna síldarlýsis fyrir 

markaðsverð, án þess að þyrfti að greiða í frjálsum gjaldeyri.124 Í ævisögu sinni 

lýsir Sveinn Björnsson því að einu sinni hafi honum lent alvarlega saman við dr. 

Landwehr og hafi það verið vegna hámarksverðsins. Dr. Landwehr hafi tekið það 

skýrt fram að undanþágur væru ómögulegar. Sveinn hefði í framhaldinu ásakað 

Þjóðverja um samningsbrot og bætt við að að ekkert annað ríki hefði gert sig sekt 

um slíkt í viðskiptum við Íslendinga. Afleiðingar gætu orðið þær að Íslendingar 

gerðu aldrei framar samninga við þýsku stjórnina. Dr. Landwehr hefði þá reiðst 

Sveini gífurlega og sagt hann vera fyrsta manninn sem dirfðist þess að saka 

þýsku stjórnina um að rjúfa gerða samninga. Ákvörðun hámarksverðs á vörum 

væri innanríkismál og kæmi erlendum ríkjum ekkert við. Að lokum hefði Sveinn 

þó náð að sannfæra Landwehr um að þetta gæti verið samningsbrot og hinn 

síðarnefndi þá lofað að leiðrétta misskilninginn reyndist það rétt túlkun.125 

Bretar voru líkt og áður mesta viðskiptaland Íslands árið 1937, en þaðan 

kom um 29% alls innflutnings og hafði hlutfallið hækkað frá árinu 1936. Við 

Bretland var verslunarjöfnuður Íslendinga þó mjög óhagstæður, en innflutningur 

þaðan var miklu meiri en útflutningur, þótt hann færi minnkandi. Viðskiptin við 

Þjóðverja jukust árið 1937 og voru þau nú nær því að komast til jafns við Breta 

en nokkru sinni áður. Þýskaland var í fyrsta sæti af útflutningslöndunum annað 

árið í röð með 19% af heildarútflutningi. Það hlutfall var metið á 11,2 milljónir kr., 

en hafði verið 9,4 árið áður. Hvað innflutning varðar þá jókst innflutningurinn frá 

Þýskalandi töluvert á milli ára, þótt hann hefði minnkað hlutfallslega. Árið 1937 

var viðskiptajöfnuðurinn við Þjóðverja Íslendingum í hag, en það hafði aldrei áður 

gerst í viðskiptum þjóðanna. Innflutningur var metinn á 11 milljónir kr., um 20,7% 

 
123 „Nýtt hámarksverð á ísfisk í Þýskalandi“, 5. september 1937, 3. 
124 „Ísfiskmarkaðurinn í Þýskalandi. Slæmar horfur“, 14. september 1937, 3. 
125 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 207–208. 
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af heildarinnflutningnum. Í lok árs áttu Íslendingar um eina milljón kr. á 

vöruviðskiptareikningi Deutsche Bank.126  

Landaskipting utanríkisverslunarinnar hafði árið 1937 tekið talsverðum 

breytingum frá upphafi áratugarins. Viðskiptin höfðu færst til og átti það jafnt við 

um útflutninginn sem innflutninginn. Þessar breytingar má að miklu leyti rekja til 

hruns saltfisksmarkaðanna og þess breytta viðhorfs sem við það skapaðist. Fram 

til ársins 1934 var hinn miklu hagstæði verslunarjöfnuður við hin svonefndu 

Suðurlönd, þ.e. Ítalíu og Spán, einkennandi fyrir utanríkisverslun Íslendinga. 

Þessi hagstæði verslunarjöfnuður og gjaldeyrisforði sem skapaðist við hann gekk 

til að jafna þann halla sem var á viðskiptum Íslands við flest önnur lönd, þó 

aðallega Bretland, Danmörku og Þýskaland. Hrun saltfiskmarkaðanna breytti 

þessu því að þá minnkaði útflutningurinn til þessara landa verulega. Hins vegar 

jókst innflutningur frá þessum löndum einnig vegna kröfu um jafnvirðiskaup. Þessi 

staða varð til þess að Ísland átti ekki um annað að velja en reyna að koma á 

meira jafnvægi á viðskiptin við önnur lönd og þá sérstaklega þeim sem 

Íslendingar keyptu hvað mest af. Árið 1937 var verslunarjöfnuður Íslendinga við 

flest lönd mun jafnari en hann hafði verið í upphafi áratugarins.127  

4.2 Þjóðverjar færa sig upp á skaftið  

 

Ólíkt árunum áður tók Jóhann Þ. Jósefsson ekki þátt í samningum árið 1938. Það 

voru því Sveinn Björnsson og Helgi P. Briem sem fóru til Berlínar í upphafi árs til 

að semja við þýsk stjórnvöld um framlengingu verslunarsamnings ríkjanna.128 

Þjóðverjar létu þá í ljósi óánægju með hversu mikið hefði hrúgast upp af ísfiski í 

október 1937, en alls var landað þá fyrir um 563 þúsund ríkismörk þann mánuð. 

Lögðu Þjóðverjarnir fram ný ákvæði um hvernig yfirfærsla hvers mánaðar mætti 

fara fram fyrir togarana. Íslenska sendinefndin tók ekki undir sjónarmið þýsku 

nefndarinnar, en hún gaf sig ekki. Úr þessu varð hörð deila. Dr. Landwehr benti 

á að Íslendingar hefðu selt vörur til Þýskalands fyrir tvöfalt hærra verð en þeir 

fengu fyrir sams konar vörur í Bretlandi. Íslenska sendinefndin svaraði því til að 

 
126 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1937, 22–24. 
127 „Utanríkisverslunin árið 1937“, 1. janúar 1938, 10–11. 
128 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44–4, bréf Helga P. Briem til 
forsætisráðuneytisins vegna verslunarsamninga við Þjóðverja, 10. janúar 1938. 
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Íslendingar fengju fyrir fiskinn tilbúnar vörur sem væru yfirleitt töluvert dýrari í 

Þýskalandi en í Bretlandi.Taldi Dr. Landwehr það ekki neina ástæðu í þessu 

sambandi að Íslendingar keyptu iðnaðarvörur því verslunin í heiminum væri 

byggð á þeirri skiptingu að greitt væri hærra verð fyrir iðnaðarvörur en hrávörur. 

Dr. Landwehr vísaði slíkum rökum á bug og bætti við að væru viðskipti ríkjanna 

Íslendingum svo óhagstæð ættu þeir að éta sinn fisk sjálfir. Þjóðverjar vöktu 

einnig athygli á því að Íslendingar keyptu flesta bíla frá Bretlandi, en hefðu aðeins 

keypt eina bifreið frá Þýskalandi árið 1937. Þeir töldu að bifreiðar vera meðal 

þeirra vörutegunda sem íslenskum stjórnvöldum bæri að taka sérstakt tillit til 

samkvæmt ákvæðum samningsins frá árinu áður.  

Þýska samninganefndin var líkt og árin áður treg til að veita Íslendingum 

ívilnanir nema Þjóðverjar fengju eitthvað í staðinn – og var það oft síldarlýsið sem 

þeir lögðu áherslu á að fá tryggingu fyrir. Þýsku nefndarmennirnir kröfðust þess 

að Íslendingar keyptu 20 bifreiðar af Þjóðverjum. Þeir bentu á að árið 1937 hefðu 

þeir keypt 12 Volvo-bifreiðar frá Svíþjóð og svipaðan fjölda af Fiat-bifreiðum frá 

Ítalíu. Tvö málefni stóðu þó upp úr í samningaviðræðunum árið 1938. Annað laut 

að útflutningi Íslendinga á osti til Þýskalands. Þjóðverjar lofuðu frekari kvóta á osti 

ef þeir gætu ábyrgst Þjóðverjum 2000 tonn af síldarlýsi. Hitt málefnið snerti hið 

hið svokallaða vitagjald.129 Samið hafði verið um það óformlega árið 1935 að þýsk 

skip sem færu með slasaðan mann í íslenska höfn greiddu ekki vitagjald. Taldi 

þýska samninganefndin að þetta ákvæði væri ekki nógu skýrt – og heimilaði 

hvorki sama skipi né öðru þýsku skipi að sækja slasaða menn án þess að greiða 

þetta gjald. Þjóðverjar vildu fá varanlega undanþágu frá greiðslu gjaldsins, hvort 

sem verið væri að koma slösuðum manni undir læknishendur eða að sækja hann. 

Samþykkti íslenska nefndin að breyta orðalagi ákvæðisins í samræmi við vilja 

Þjóðverja.130  

Í bréfi Helga P. Briem til Haralds Guðmundssonar atvinnumálaráðherra 

eftir fund hans við dr. Landwehr 10. janúar 1938 segir frá því að hinn síðarnefndi 

hafi kvartað undan skrifum íslensku blaðanna um Þýskaland. Landwehr komst 

svo að orði að „það sé ekki venja að gefa góðum viðskiptavinum hnefahögg í 

 
129 Vitagjald er gjald sem skip greiða þegar þau yfirgefa höfn á Íslandi, reiknað er út frá stærð og 
þyngd. 
130 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44–4, bréf Sveins Björnssonar og Helga P. Briem 
til forsætisráðuneytis, febrúar 1938. 
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andlitið, alveg að ástæðulausu”. Landwehr óskaði eftir því að einhver ráðherra 

kæmi þeim skilaboðum á framfæri við forsvarsmenn blaðanna að þeir hefðu 

taumhald á blaðamönnum sínum. Helgi minnti Landwehr á að ritfrelsi væri á 

Íslandi, en lofaði að koma kvörtun hans á framfæri við Harald Guðmundsson sem 

þá fór með utanríkismálin.131 Þetta var ekki í fyrsta sinn sem Þjóðverjar létu í sér 

heyra vegna blaðaskrifa á Íslandi. Þekktasta dæmið var í upphafi árs 1934 þegar 

Þórbergur Þórðarsson rithöfundur hóf að birta greinarflokk í Alþýðublaðinu um 

þýskar fangabúðir. Þýska aðalræðismannsskrifstofan í Reykjavík mæltist þá til 

þess við íslensku ríkisstjórnina að hún hindraði birtingu á framhaldinu, en hún hafi 

neitað því þar sem hún taldi sig ekki hafa vald til þess. Þýska ríkisstjórnin höfðaði 

í framhaldinu meiðyrðamál gegn rithöfundinum sem það tapaði. En eftir að málinu 

hafði verið áfrýjað komst Hæstaréttur að þeirri niðurstöðu að Þórbergur væri 

sekur og var hann dæmdur til að greiða sekt. 132  Í mars 1938 birtist grein í 

Þjóðviljanum sem var jafnvel harðorðaðri en sú sem Þórbergur skrifaði fjórum 

árum áður. Þjóðverjar brugðust hart við henni. Dr. Timmermann, þá ræðismaður 

Þýskalands á Íslandi, gekk á fund Hermanns Jónassonar forsætisráðherra og 

mótmælti þeirri móðgun sem Þýskalandi hefði verið sýnd og fór fram á að að 

Þjóðviljinn yrði bannaður um skeið. Íslensku ríkisstjórninni var tilkynnt að skrif 

sem þessi gætu haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir samskipti þjóðanna. 

Hér var augljóslega verið að víkja að viðskiptasambandinu. Þjóðverjar vissu að 

það hefði mjög slæm áhrif á íslenskt efnahagslíf ef vöruskiptaverslunin legðist af. 

Í kjölfarið þurfti ríkisstjórnin að velja á milli viðskiptahagsmuna þjóðarinnar eða 

málfrelsisins og vegna efnahagsástandsins neyddist hún til þess að velja það 

fyrrnefnda. Hermann Jónasson forsætisráðherra lofaði Dr. Timmermann að hart 

yrði tekið á skrifum Þjóðviljans og að verið væri að endurskoða og herða 

refsilöggjöfina, þar á meðal ákvæði um að banna útgáfu blaða. Eftir frekari 

þrýsting sendi Hermann bréf til ritstjóra Reykjavíkurblaðanna og varaði þá við 

frekari afleiðingum ef þetta kæmi fyrir aftur. Hlutleysisyfirlýsingin væri ekki 

einskorðuð við hernað og alþjóðastjórnmál.133  

 
131 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/44–4, bréf Helga Briem til Harald 
Guðmundssonar frá Berlín, 10. Janúar 1938. 
132 Þór Whitehead, Ófriður í aðsigi, 76–77. 
133 Sama heimild, 94–95. 
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Hinn 22. júní 1938 var nýtt ákvæði sett um sölu á ísfiski í Þýskalandi. Í stað 

hámarksverðsins, sem gilt hafði, var sett á fast verð sem var talsvert lægra en 

hámarksverðið. Samkvæmt viðskiptasamningnum máttu Íslendingar selja fisk út 

fyrir 900 þúsund ríkismörk á tímabilinu 1. ágúst til nóvemberloka. Hámarksverðið 

frá því árinu áður var mismunandi eftir því hvar fiskurinn var veiddur. Fyrir allan 

fisk sem veiddur var við norðurströndina fengust 9½ pfennigar, en fyrir fisk við 

suðurströndina 12½ pfennigar fyrir pund af þorsk og karfa en minna fyrir ufsa. 

Með nýja ákvæðinu varð fasta verðið á þessum fisktegundum 8 eða 9 pfennigar 

eftir því hvaða tegund var um að ræða. Ástæðan til þessa ákvæðis var að sögn 

Þjóðverja sú að framleiðsla þeirra sjálfra hefði vaxið svo ört frá árinu áður.134 

Þjóðverjar náðu sínu fram varðandi bifreiðakaupin, en Íslendingar keyptu af þeim 

13 bifreiðar árið 1938. Steinkol var sú vara sem kostaði Íslendinga mest það ár, 

en í samningnum var ákvæði um að Íslendingar keyptu kol fyrir ákveðið magn að 

verðmæti um 670 þúsund kr. Árið 1938 kom um 24% af heildarinnflutningi 

Íslendinga frá Þýskalandi. Verðmætið var um 11,9 milljónir kr. (3,2 milljarðar á 

núvirði) og var það aukning frá því árinu áður. Útflutningur lækkaði hins vegar 

töluvert á milli ára og var metinn á um 9,4 milljónir (milljarðar á núvirði), og var 

mismunur þeirra viðskipta Íslendingum meira í óhag það ár, en hafði verið árin á 

undan. Stafaði það af því að á þessu ári var lagt kapp á að nota inneign sem þá 

stóð inn á vöruskiptareikningi Íslendinga í Þýskalandi áramótin 1937/38.135 

4.3 Stríðshættan magnast 

 

Í febrúar 1939 fóru þeir Sveinn Björnsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Helgi P. Briem 

og Óli Vilhjálmsson til fundar við fulltrúa þýsku stjórnarinnar í Kaupmannahöfn. 

Þeir höfðu fengið í hendur bréf forsætisráðuneytisins með fylgiskjölum, en þar var 

að finna upplýsingar sem þeir áttu að nýta sér í samningaviðræðunum. Íslenska 

sendinefndin lagði áherslu á að aukin kaup frá Þýskalandi ættu að leiða af sér 

verulega hækkun á afurðasölu til Þýskalands, þar sem nýjum vörutegendum yrði 

bætt við. Í viðræðunum lagði hún til að vörukaupin frá Þýskalandi umfram það 

sem heildarupphæð vöruskammtanna frá Íslandi nam skyldi gefa rétt til 

 
134 „Fast verð á allan ísfisk í Þýskalandi“, 16. júlí 1938, 3–6. 
135 Eysteinn Jónsson, „Viðskiptin við útlönd 1938 og horfur í þeim málum“, 28. janúar 1939, 46. 
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skammtaaukningu eða nýrra skammta, sem næmi helming umframkaupanna. 

Þjóðverjar voru þessari breytingu á fyrirkomulagi viðskiptanna ósamþykkir. Engu 

að síður tókst íslensku sendinefndinni að knýja fram nokkrar breytingar á fyrri 

samningum án þess að því fylgdi nein bein skuldbinding um sölu á ákveðnum 

vörum. Þjóðverjar höfðu óskað eftir ákveðnum pólitískum upplýsingum frá 

Íslendingum í upphafi samningaviðræðnanna, m.a. hverjar afleiðingar innlimun 

Austurríkis og Súdeta-héraðanna hefði á viðskiptin. Ekki er á skýrslu 

fundarnefndarinnar að sjá að Íslendingar hefðu sérstaka skoðun á nýjum 

landamærum Þýskalands og var þegjandi samkomulag á milli samningsnefnda 

að samningurinn skyldi gilda fyrir Stór-Þýskaland, þ.e. einnig þeirra landsvæða 

sem Þjóðverjar höfðu hernumið. Samkomulagið sem náðist var byggt á fyrri 

samningum með nokkrum breytingum á upphæðum vöruskammtanna auk nýrra 

vöruskammta. Innflutningsleyfi togaranna á ísfisk fékkst hækkað upp í eina 

milljón ríkismarka og hámark yfirfærsluheimildar frá ágúst til september varð 100 

þúsund ríkismörk en var hún ótakmörkuð áður. Hins vegar var íslenskum togurum 

heimilað að yfirfæra ótakmarkað til annarra mánaða. Féllust Þjóðverjar að lokum 

á lítilvæga tollalækkun á ísfiskinn. Skammtur nokkurra vara fékkst hækkaður í 

þessum samningi ásamt því að leyfi til útflutnings nýrra vara var veitt, m.a. af 

ufsaflökum, fiskimjöli til manneldis, niðursuðuvörur, frímerki og óverkað fiskroð. 

Þjóðverjar óskuðu eftir því að betra skipulag kæmist á það með hvaða gengi 

Landsbankinn reiknaði ríkismörk við kaup og sölu frá Þýskalandi. Að lokum 

nefndu þýsku samninganefnarmennirnir þann möguleika í nálægri framtíð að 

Þjóðverjar legðu til að almennu verslunar- og siglingasamningunum sem væru í 

gildi milli ríkjanna, yrði breytt í þá áttina að hann myndi líkjast samningi Íslands 

og Austurríkis en þeir væru í meira samræmi við nútíma samninga.136 Það sem 

sennilega hefur verið átt við með „nútímasamningi“ er að hér hafi verið um að 

ræða venjulegan gjaldeyrissamning sem byggður væri á jafnkeypisviðskiptum. 

Frá og með árinu 1938 litu Þjóðverjar Ísland öðrum augum en verið hafði. 

Undirbúningur fyrir stríð var í fullum gangi og landfræðistaða Íslands fékk nú 

meira vægi. Viðskiptin við Ísland voru einungis dropi í hafi utanríkisverslunar 

Þjóðverja. Frá hernaðarlegi sjónarmiði var Ísland mun mikilvægara og gæti verið 

lykillinn að yfirráðum í Norður-Atlantshafi ef kæmi til Evrópustríðs. Íslendingar 

 
136 ÞÍ. Utanríkisráðuneyti Íslands 1967–003. B/45–3, skýrsla til forsætisráðherra frá sendiráði 
Íslands í Kaupmannahöfn, 25. febrúar 1939. 
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höfðu hingað til átt erfitt með að neita Þjóðverjum um ívilnanir eða breytingar á 

viðskiptasamningum vegna efnahagsástandsins heima fyrir. Íslensk stjórnvöld 

litu þó ekki á viðskiptin við Þýskalands sem mikilvægari en önnur vegna 

„sérstaks“ vinasambands þjóðanna. Það voru viðskiptalegir hagsmunir sem réðu 

ferðinni af hálfu Íslendinga, og Þjóðverja, þrátt fyrir að öðru hafi verið haldið fram 

af Þjóðverjum.  

Hins vegar var önnur staða nú komin upp. Efnahagsástandið í heiminum 

var ekki jafn slæmt og í upphafi áratugarins. Áhyggjur Evrópuþjóða voru ekki 

lengur af efnahagslegum toga, heldur af því að stríð brytist út eftir að Þjóðverjar 

hófu landvinninga sína. Fáir Íslendingar bjuggust við því að Þjóðverjar færðu sig 

upp á skaftið við þá. En það gerðist hins vegar vorið 1939 þegar fulltrúar þýska 

flugfélagsins Deutche Lufthansa komu til Íslands til þess að ræða við stjórnvöld 

um bestukjararéttindi sem félagið taldi sig hafa hér á landi vegna samninga sem 

þeir gerðu við íslensk stjórnvöld árið 1932. Aðdragandann má rekja til annarrar 

tilraunar til að setja á stofn Flugfélag Íslands árið 1928. Þá fór dr. Alexander 

Jóhannesson, sem barðist hvað mest fyrir því að Íslendingar kæmu sér upp 

flugfélagi, þess á leit við íslensk stjórnvöld að þau styddu verkefnið fjárhagslega. 

Þegar opinberir aðilar sýndu málinu ekki þann stuðning sem Alexander vænti 

snéri hann sér til erlendra aðila í von um að tryggja félaginu fjármagn og aðstoð. 

Það var þýska flugfélagið Deutsche Lufthansa og þýska atvinnumálaráðuneytinu 

sem veittu honum þá aðstoð sem þurfti til þess að starfrækja á eigin kostnað 

reglubundið áætlunarflug á Íslandi sumarið 1928. 137  Íslensk stjórnvöld lögðu 

reyndar félaginu lið í formi hlutafjár og með beinum fjárstuðningum. Hins vegar 

var ljóst að starfsemi flugfélagsins hefði aldrei orðið að veruleika án þátttöku 

Lufthansa sem lagði til hlutafé, flugvélar og flugmenn, auk þess að taka á sig 

hallann af rekstrinum. 138  Í febrúar 1930 bar Alexander upp erindi við 

atvinnumálaráðherra þess efnis að Lufthansa yrði veitt bestukjararéttindi til 

lendinga hérlendis vegna áforma þeirra um millilandaflug yfir Atlantshaf sem þeim 

var veitt.139 Alls varði Lufthansa sem samsvaraði 200 þúsund kr. (um 60 milljónir 

á núvirði) til flugtilrauna á Íslandi á árunum 1929–1931. Eftir að reynsla var fengin 

af flugaðstæðum á Íslandi dró þýska flugfélagið verulega úr fjárveitingum sínum 

 
137 Arnþór Gunnarsson, Saga flugvalla og flugleiðsögu á Íslandi, 25. 
138 Arngrímur Sigurðsson, Annálar íslenskra flugmála 1928–1931, 2:79. 
139 Arnþór Gunnarsson, Saga flugvalla og flugleiðsögu á Íslandi, 25. 
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til Flugfélags Íslands og varð það gjaldþrota haustið 1931. Stuttu eftir gjaldþrotið 

barst íslensku ríkisstjórninni skeyti þar sem Lufthansa bauðst til þess að kaupa 

flugvélarnar þrjár, sem Flugfélag Ísland átti, af íslensku ríkinu fyrir samtals 140 

þúsund mörk og ítrekuðu óskir sínar um áframhaldandi bestukjararéttindi sem 

féllu niður með gjaldþroti Flugfélags Íslands. Félaginu var aftur veitt slík réttindi 

sem gilda áttu til 1. janúar 1940.140 

Eins og áður sagði kom nefnd frá Lufthansa til Íslands vorið 1939 til 

viðræðna um bestu-kjararéttindi, þeirra á meðal Richard Walter sem var 

Íslendingum kunnugur fyrir störf sín hjá Flugfélagi Íslands árum áður. Á fundi með 

forsætisráðherra, Hermanni Jónassyni, bar nefndin fram fyrir hönd félagsins óskir 

um réttindi til flughafna hér á landi og um leyfi til þess að gera flugvelli til þess að 

hefja flugferðir frá Þýskalandi til Ameríku með viðkomu á Íslandi. Nefndin bar fyrir 

sig að hér væri ekki verið að fara fram á neitt frá hernaðarlegu sjónarmiði heldur 

eingöngu fyrirgreiðslu vegna farþegasamgangna og póstflutninga sem gæti haft 

stórkostlega viðskiptalega og menningarlega þýðingu fyrir Ísland. 141  Íslenska 

ríkisstjórnin var undirbúin fyrir fund nefndar flugfélagsins vegna þess að viku fyrr 

hafði þeim borist tilkynning frá Timmermann, þýska ræðismanninum í Reykjavík, 

þar sem tekið var fram að Þjóðverjar vildu nýta sér þau forréttindi sem þeim hafi 

verið veitt til flugferða til og frá Íslandi frá árinu 1931. Eftir þriggja daga fund 

ríkisstjórnarinnar og þýsku nefndarinnar sendi ríkisstjórnin frá sér opinbera 

tilkynningu um að misskilning hefði verið að ræða af hálfu Lufthansa um hvað 

fælist í þeim rétti er flugfélagið gæti gert tilkall til samkvæmt samningunum frá 

árinu 1931. Yfirmenn Lufthansa hefðu talið að annað erlent félag hefði lagalegan 

rétt til þess að halda uppi flugferðum til Íslands, en sá réttur hafði fallið úr gildi 

þegar Pan American stóð ekki við kröfur ríkisstjórnarinnar um að tilraunaflug til 

Íslands yrði hafið fyrir árið 1939. Í sömu tilkynningu tók íslenskra ríkisstjórnin fram 

að hún ætlaði ekki að veita neinu erlendu flugfélagi, eins og staðan væri þá, rétt 

til að halda uppi flugferðum til Íslands.142  

Í Lufthansamálinu byggðu íslensk stjórnvöld ákvörðun sína á þeim 

staðreyndum að landið var á áhrifasvæði Breta og fengi meginlandsstórveldi 

flugvelli á Íslandi hlytu Bretar að ráðast á landið til að hrekja það burt ef stríð skylli 

 
140 Arngrímur Sigurðsson, Annálar íslenskra flugmála 1931–1936, 3:40–42. 
141 Gunnar M. Magnússon, „Stórveldanjósnir á Íslandi fyrir stríð“, 8. júní 1961, 30. 
142 „Viðræðum ríkisstjórnarinnar við fulltrúa Luft-Hansa er lokið“, 23. mars. 1939, 1. 
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á.143 Þjóðverjar settu mikinn þrýsting á yfirvöld að verða við beiðni þeirra um leyfi 

til flugvallaraðstöðu, en skýrasta dæmi þess er að á sama tíma og nefnd 

Lufthansa ræddi við ráðamenn átti að vera hér við land herskip Þjóðverja Emden 

í þeim tilgangi að hafa eftirlit með þýskum fiskiskipum. Ekki var sjaldgæft að 

erlend herskip færu með fiskiskipaeftirlit hér við land, en skip af þessari stærð 

hafði aldrei verið fengið í verkið. Emden var með 630 manna áhöfn og 150 metra 

langt og prýddi öflugum fallbyssum. Töf varð hins vegar á komu herskipsins og 

kom það ekki til Íslands fyrr en mánuði síðar. Þegar fulltrúar Lufthansa voru á leið 

til Íslands með skipi frá Kaupmannahöfn innlimaði þýski herinn Slóvakíu og stóð 

Evrópa á öndinni yfir hvert Hitler skipaði hernum sínum næst. 144  Ákvörðun 

íslensku ríkisstjórnarinnar um að neita þýska herveldinu flugvallaraðstöðu vakti 

töluverða athygli erlendis, enda orðið sjaldgæft að nasistar fengju ekki sínu fram 

á þessum tímapunkti. Umræðan sem átti sér stað á opinberum vettvangi varðandi 

þessa atburðarás fylgdi flokkslínum, þar sem vinstri sinnuðu blöðin töldu 

sjálfstæði landsins í hættu.  

Á Alþingi áttu sér einnig stað heitar umræður varðandi komu Emden og 

fulltrúa Lufthansa. Þar bar Einar Olgeirsson, þingmaður og formaður 

Sósíalistaflokksins, m.a. fram fyrirspurn hvort ríkisstjórnin hefði gert ráðstafanir til 

þess að ensk og amerísk herskip yrðu hér á sama tíma og Emden.145 Undir lok 

ágústmánaðar 1939 tilkynntu þýsk yfirvöld um að ísfiskskvótinn fyrir ágúst yrði 

hækkaður upp í 405 þúsund ríkismörk og mætti yfirfæra hann yfir á 

septembermánuð. Hélst aukinn ísfiskskvóti í hendur við aukinn kolainnflutning 

Íslendinga. Þessi kvótaaukning varð hins vegar ekki full nýtt vegna upphaf 

stríðsins nokkrum dögum síðar, en fram til 1. september höfðu 13 togarafarmar 

verið seldir í Þýskalandi. Eftir að ófriðurinn skall á fóru einungis sex togarar til 

Þýskalands og seldu þeir fyrir um 350 þúsund ríkismörk.146 

 

 

 

 

 
143 Hermann Jónasson, „Leiðin til öryggis“, 31. ágúst 1945, 6. 
144 „Emden verður hjer til eftirlits með fiskiskipum“, 17. mars 1939, 3. 
145 „Sjálfstæði landsins í hættu“, 18. mars 1939, 1. 
146 „Útgerð og afurðasala 1939“, 19. janúar 1940, 5. 
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4.4 Þýskalandsviðskiptin stöðvast  

 

Eftir að síðari heimsstyrjöldin hófst með innrás Þjóðverja í Pólland lofuðu þeir að 

virða hlutleysi landa sem stóðu utan við stríðið. Þýsk stjórnvöld lýstu yfir því að 

þau væru reiðubúin að viðhalda viðskiptum við þau lönd sem virtu hlutleysið. Þau 

settu sig heldur ekki upp á móti því viðskiptum yrði haldið áfram við óvinaþjóðir 

Þýskalands. Hins vegar túlkuðu Þjóðverjar það sem hlutleysisbrot ef þessi lönd 

létu óvini Þjóðverja þvinga sig til þess að takmarka viðskipti við Þýskaland eða til 

þess að hafa eftirlit með þeim. Yfirlýsingar Þjóðverja voru í fullu samræmi við 

alþjóðarétt, en þær gerðu þó lítið til þess að róa taugar Íslendinga. 147 Í fyrri 

heimsstyrjöldinni höfðu Íslendingar kynnst því að hlutleysi herlausra þjóða í 

styrjöldum væri virt að vettugi ef hagsmunir stríðsveldanna væru í hættu. Fljótlega 

eftir að stríðið hófst fóru Íslendingar að finna fyrir afleiðingunum. Stór hluti 

fiskútflutnings Íslendinga var til Þýskaland og annarra ríkja á síðari hluta árs 

hvers. Stríðið setti hins vegar alla verslun úr skorðum og viðskiptin við Þjóðverja 

stöðvuðust vegna efnahagshernaðar Breta. Siglingar Íslendinga til Bretlands 

höfðu sömuleiðis stöðvast um hríð vegna óvissu um verslunina, ótta við árásir 

Þjóðverja og dýrar stríðstryggingar svo að nokkur dæmi séu nefnd. Í byrjun 

október kom breska stjórnin þó Íslendingum á óvart með því að gerð 

viðskiptasamnings til bráðabirgða. Samkvæmt honum var Íslendingum áfram 

heimilt, með nokkrum skilyrðum, að stunda viðskipti við Þjóðverja. Hins vegar var 

bráðabirgðarsamningurinn einungis til eins mánaðar og bundinn þeim fyrirvara 

að Íslendingar hæfu viðræður við Breta um stríðsviðskiptasamning til lengri tíma. 

Breskir ráðamenn gerðu sér almennt grein fyrir því að ríkisstjórn Íslands væri 

almennt samvinnufús. Það var ein helsta ástæða þess að Bretar gengu ekki 

harðar að Íslendingum fyrir stríð, þrátt fyrir hættunni sem gæti stafað af því að 

Þjóðverjar næðu tökum á Íslandi á friðartímum. 148  Aftur á móti reyndust 

Íslendingar erfiðari á samningafundum en Bretar höfðu áætlað. Á fundi bresku 

samninganefndarinnar og Sveins Björnssonar í október, ítrekaði Sveinn að 

þjóðstjórnin ætlaði að fylgja eindreginni hlutleysisstefnu og gætu Íslendingar því 

ekki samið um að slíta öllum viðskiptum við Þjóðverja, enda óttuðust þeir 

 
147 „Erlendar viðskiftafréttir. Þjóðverjar og verzlunin við hlutlausu löndin“, 1. september 1939, 
24–25. 
148 Þór Whitehead, Milli vonar og ótta. Ísland í síðari heimsstyrjöld, 121–123. 
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hefndarárasir á íslenska skipaflotann. Bretar ættu að koma fram við Ísland eins 

og aðrar Norðurlandaþjóðir, sem Bretar höfðu þegar veitt leyfi til áframhaldandi 

viðskipta við Þjóðverja. Þýskaland var mikilvægur markaður fyrir Íslendinga því 

að Þjóðverjar keyptu vörur sem aðrar þjóðir gerðu ekki. Samheldni 

Norðurlandanna í samningsviðræðum við bæði Breta og Þjóðverja var mikill 

styrkur fyrir Íslendinga, en vegna sameiginlegrar hlutleysisyfirlýsingar 

Norðurlandanna frá árinu 1938 var litið á þau sem sérstaka heild.149 Ríkisstjórn 

Íslands tók hlutleysisstefnu sína alvarlega. Á sama tíma og Sveinn Björnsson og 

aðrir í nefndarmenn sátu á samningufundi við Breta í Lundúnum var önnur íslensk 

sendinefnd í Berlín til að ræða við þýsk yfirvöld, en hana skipuðu Jóhann Þ. 

Jósefsson, Helgi P. Briem og Óli Vilhjálmsson.150 Á þessum tímapunkti voru 

Bretar hins vegar ekki tilbúnir til að sætta sig við áframhaldandi viðskipti 

Íslendinga og Þjóðverja. Hétu bresk stjórnvöld því að veita Íslendingum aðstoð 

eða vernd ef Þjóðverjar létu þá gjalda fyrir samninga við Breta. Niðurstaðan varð 

sú að Íslendingar hófu óformlega samvinnu við Breta. Nefnd skipuð af íslenskum 

stjórnvöldum til að stuðla að auknum viðskiptum. Formlegur samningur við Breta 

hefði útilokað viðskipti við Þjóðverja og hefði því verið formlegt hlutleysisbrot. 

Þrátt fyrir tilraunir til frekari viðskipta við Þjóðverja vildu Íslendingar ekki rjúfa 

hafnbann Breta á Þýskaland og var þar með viðskiptum þjóðanna tveggja lokið.151  

Utanríkisverslun breyttist í kjölfarið töluvert og tók Danmörk fram úr 

Þýskaland sem næstmesta viðskiptaland Íslands. Íslendingar fluttu inn mikið af 

vörum þaðan eftir að stríðið skall á. Hlutfall Danmerkur í heildarinnflutningi var 

um 22% árið 1929, en einungis 9,5% af útflutningi. Innflutningur frá Þýskalandi 

var 16% af heildarinnflutningi landsmanna, en eins og fram hefur komið var hann 

fyrri hluta árs, en stór hluti útflutningsins síðari hluta árs. Útflutningur til 

Þýskalands dróst saman um tæpar tvær milljónir, fór úr 9,4 milljónum kr. í 7,6 (1,9 

milljarðar á núvirði). Í árslok 1939 var skuld Íslands á reikningi Deutsche Bank í 

Þýskalandi 1.9 milljón kr. (500 milljónir kr. á núvirði). Við lokun þýska markaðsins 

jókst útflutningur til annarra helstu viðskiptalanda Íslands, þ.e. Bretlands, 

Svíþjóðar, Noregs, Bandaríkjanna og Danmörku og tvöfaldaðist til Hollands.152  

 
149 Sveinn Björnsson, Endurminningar, 253–256. 
150 „Viðskiftanefnd fer héðan innan skamms til Þýskalands“, 30. september 1939, 2. 
151 Guðmundur Halldórsson, „Hvort eru hér Bretar eða Þjóðverjar?“ 6. maí 1990, 12. 
152 Hagskýrslur um utanríkisverslun árið 1939, 21–22. 
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Eftir að Bretar lokuðu á áframhaldandi viðskipti Íslands og Þýskalands 

neyddust Íslendingar til að róa á ný mið. Íslendingar gátu treyst á innflutning frá 

Danmörku fyrstu mánuðina eftir styrjöldin braust út, en hættan á því að Þjóðverjar 

réðust inn í Danmörku var raunveruleg. Bretar höfðu komið þeim skilaboðum til 

íslensku ríkisstjórnarinnar fyrir árslok 1939. 153  Íslendingar höfðu horft 

vonaraugum í vestur eftir að markaðir í Evrópu tepptust. Í því sambandi var litið 

til reynslunnar frá í fyrri heimsstyrjöld þegar Íslendingar fengu nauðsynjavörur 

sínar frá Bandaríkjunum, en þriðjungur alls innflutnings til Íslands kom þaðan 

þegar mest var. Staðan var hins vegar önnur núna því að Bandaríkjamenn stóðu 

utan við stríðið og Íslendingar urðu sjálfir að afla sér dollara til innkaupa í 

Bandaríkjunum. Tekjur Íslendinga af afurðasölu í Bandaríkjunum var einungis 

10% af heildarinnflutningsverðmæti. Sú upphæð dugði skammt fyrir innkaupum 

ef Bandaríkjamenn ættu að sjá Íslendingum fyrir þeim vörum sem Þjóðverjar og 

Bretar höfðu gert fyrir stríð, en um helmingur alls innflutnings fyrir stríð komu frá 

þeim tveimur. 154  Vegna hafnbanns Breta á Þjóðverja urðu frekari siglingar 

Dettifossar og Goðafossar til Hamborgar úr myndinni og því var ákveðið að þeir 

skyldu framvegis halda uppi föstum ferðum til New York. Lagði Goðafoss af stað 

9. október 1939 í fyrstu áætlunarferð Eimskipafélagsins til New York frá árinu 

1924, en tekist hafði að safna í skipið fullfermi íslenskra afurða, einkum saltsíld í 

tunnum.155  

Hinn 9. apríl kom tilkynning frá Lundúnum um að þýskur her hefði þá um 

morguninn ráðist inn yfir dönsku landamærin. Einungis degi síðar lýsti Alþingi því 

yfir að vegna ástandsins sem hefði skapast gæti Danmörk ekki sinnt umboði 

utanríkismála Íslands samkvæmt 7. grein sambandslaganna eða 

landhelgisgæslu samkvæmt 8. grein laganna. Því tæki Ísland að svo stöddu 

meðferð mála þessara að öllu leyti í sínar hendur. Íslendingar voru ágætlega 

undir það tilbúnir vegna þess að þau utanríkismálastörf sem voru þegar í höndum 

Íslendinga voru orðin allumfangsmikil þegar Þjóðverjar réðust inn í Danmörku, og 

höfðu stóraukist mánuðina eftir að styrjöldin hófst.156 

 
153 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 162–164. 
154 Þór Whitehead, Milli vonar og ótta, 131. 
155 Sama heimild, 133. 
156 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 164–168. 
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Niðurstöður 
 

Með viðskiptasamningnum árið 1931 var lagður grundvöllur að nýjum kafla í 

samskiptum Íslands og Þýskalands ríkjanna sem lauk ekki fyrr en síðari 

heimsstyrjöld skall á árið 1939. Vægi Þýskalands í utanríkisviðskiptunum jókst 

verulega eftir að Spánarmarkaðurinn, sem hafði reynst Íslendingum gífurlega 

mikilvægur, lokaðist. Á 4. áratugnum varð Þýskaland næststærsta viðskiptaland 

Íslands á eftir Bretlandi. Þannig fylltu Þjóðverjar að mörgu leyti upp í það skarð 

sem myndast hafði í utanríkisverslunina. Hér hefur verið gerð grein fyrir þeirri 

viðhorfsbreytingu sem átti sér stað meðal íslenskra yfirvalda varðandi 

utanríkisviðskiptin í upphafi fjórða áratugarins. Í fyrstu var Jóhanni Þ. Jósefssyni 

einum falið að semja fyrir Íslands hönd við þýsk yfirvöld og naut hann aðstoðar 

danska sendiherrans í Berlín. Jóhanni var falið þetta hlutverk vegna 

útgerðarstarfa sinna sinnar og nánum tengslum við Þýskaland, ekki vegna 

reynslu sem erindreka íslenskra stjórnvalda erlendis.  

Það sem stóð viðskiptum Íslands og Þýskalands fyrir þrifum var 

fyrirkomulag þeirra, enda töldu Íslendingar á sig hallað. Í fyrsta samningnum, sem 

gerður var í lok Weimar-tímabilins, var Íslendingum heimilaður útflutningur af 

nýjum fiski árlega til Þýskaland fyrir ákveðna fjárhæð í þýskum mörkum sem þeir 

áttu þar inni. Eftir að nasistar komust til valda var hins vegar komið á ströngum 

haftabúskap í Þýskalandi sem gjörbreytti utanríkisverslun landsins. Það hélst í 

hendur við viðhorfsbreytingu íslenskra yfirvalda gagnvart viðræðum við 

Þjóðverja, enda fóru þau að taka mun beinni þátt í samningsgerðinni. Sá háttur 

var hafður á að einn eða fleiri embættismenn, einkum þeir Sveinn Björnsson eða 

Helgi P. Briem, voru í samninganefnd Íslands um viðskiptin.   

 Frá og með árinu 1934 byggðust viðskipti Íslands og Þýskalands á hreinni 

vöruskiptaverslun sem hélst út áratuginn. Þetta viðskiptaform var gallað vegna 

þess að það skorti fyrirsjáanleika. Eins og hér hefur verið rakið var í upphafi hvers 

árs samið um vörutegundir og –magn sem heimilað var til útflutnings. Íslendingar 

fengu vörur frá Þýskalandi fyrri hluta árs, en greiddu með íslenskum vörum, 

einkum fiskafurðum, sem fluttar voru út á síðari hluta ársins. Frá sjónarhóli 

Íslendinga var vandamálið að aflabrestur – og hertar skammta- og 

haftaráðstafanir þýskra stjórnvalda – leiddu oft til þess að þeir lentu erfiðleikum 

með að greiða fyrir þær þýsku vörur sem þeir höfðu þegar fengið í hendur. 
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Þótt Íslendingar hafi reynt að fá Þjóðverja til að sýna meiri sveigjanleika í 

þessum viðskiptum bar það lítinn árangur. Þjóðverjar vissu að 

Þýskalandsverslunin var Íslendingum lífsnauðsynleg og gátu því neytt aflsmunar 

í samningaviðræðum þjóðanna. Íslendingar voru í raun orðnir efnahagslega háðir 

stjórnvöldum í Berlín á 4. áratugnum. Hrein viðskiptasjónarmið virðast í upphafi 

hafa markað stefnu nasistastjórnarinnar gagnvart Íslendingum, sem birtust m.a. í 

kröfum hennar um sömu réttindi og fríðindi og aðrar þjóðir. Þegar kreppan mikla 

náði hámarki var algengt að þjóðir tækju upp jafnvirðisvöruskipti. En þegar leið á 

4. áratuginn og efnahagur Þýskalands batnaði varð engin breyting á þessu 

viðskiptaformi í samningnum við Íslendinga, jafnvel þótt Þjóðverjar væru farnir að 

taka upp gjaldeyrisviðskipti við aðrar þjóðir  

Eins hér hefur verið rakið héldu Þjóðverjar því fram að efnahagsástandið í 

Þýskalandi gerði þeim ekki kleift að hrófla við fyrirkomulaginu. Hér hafa hins vegar 

verið færð rök fyrir því að hin raunveruleg ástæða hafi verið sú að Þjóðverjar 

högnuðust töluvert á vöruskiptaversluninni Íslendinga. Eitt dæmi þess var 

útflutningur á íslenskum landbúnaðarvörum til Þýskalands; þær voru síðan 

endurútfluttar þaðan til annarra ríkja sem skapaði gjaldeyri fyrir Þjóðverja. Í ljósi 

þess þarf ekki að koma á óvart að Þjóðverjar hafi ávallt hafnað kröfum Íslendinga 

um breytingar á viðskiptaforminu.  

Á tímabilinu 1933–1937 töldu Þjóðverjar að hagsmunir þeirra á Íslandi 

væru af viðskiptalegum toga og bundnir við verslun og fiskveiðar. Aftur á móti 

varð stefnubreyting árið 1938 þegar hernaðarmikilvægi Íslands jókst í þeirra 

augum. Í samræmi við kynþáttahugmyndir sínar litu nasistar á Ísland með 

velþóknun og hömpuðu vináttu þjóðanna, þótt þeir hafi varið viðskiptahagsmuni 

sína með kjafti og klóm í samningaviðræðum við Íslendinga. Árið 1938 fóru 

Þjóðverjar að herða tök sín á Íslendingum og beittu versluninni sem vopni til þess. 

Það kom t.d. fram í afstöðu þeirra til gagnrýni í íslenskum dagblöðum á Þriðja 

ríkið. Ári síðar stigu þeir skrefinu lengra og töldu sig hafa rétt á flugvallaraðstöðu 

á Íslandi, sem íslensk stjórnvöld höfnuðu. Fullyrða má að tilraun Þjóðverja til þess 

að efla pólitísk ítök sín á Íslandi vegna verslunarinnar hafi komið of seint. 

Stríðshættan var orðin raunveruleg og árið 1939 höfðu íslensk stjórnvöld ekki 

gleymt því að Ísland væri á áhrifasvæði Bretlands í Norður-Atlantshafi.   
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