
Ed. 184. B'efiMlarAlit♦
um innsetning gæzlustjóra Ed. við Landsbankann.

Frá rannsóknarnefnd Ed. um gerðir landsstjórnarinnar i Landsbankamálinu m. m.

Með bréfi, dags. 15. f. m., hefir Kristján Jónsson háyfirdómari borið sig 
upp undan því við háttv. efri deild, að ráðherra hafi 22. nóv. 1909 vikið sér úr 
gæzlustjórasæti því við Landsbankann, er deildin hafði hvað eftir annað kosið 
hann i, allar götur frá 1. júlí 1898 til 30. júní 1914, sem og yfir þvi að ráðherra 
haldi því sæti enn ólöglega undir annan mann. Jafnframt hefir hr. Kr. J. skorað á 
deildina, að gera ráðstöfun til þess, að tekið verði við honuin sem gæzlustjóra í 
bankanum, að honum verði greidd gæzlustjóralaun hans óskert, og að honum 
verði endurgoldinn kostnaður sá, er hann hefir lagt fram til að halda uppi rétti 
sínum og deildarinnar gagnvart landsstjórninni.

Eins og kunnugt er orðið, innan lands og utan, vék ráðherra eigi að 
eins hinum stjórnkjörna framkvæmdarstjóra Landsbankans úr sýslan hans áður- 
nefndan dag, 22. nóvbr. 1909, heldur og báðum hinum þim/kjörnu gæzlustjórum.

Bankastjórunum var vikið frá fyrirvaralaust. Þeim var ekki gefið til 
kynna, hvað þeir hefðu unnið til saka, og því síður veittur kostur á að verja sig. 
Ráðherra bannaði jafnvel útsendingamanni stjórnartiðindanna, er tók við öllu 
upplaginu af Landsbankarannsóknarnefndarskj’rslunni, að láta nokkuð eintak af 
henni til bæjarmanna, fyr en hann hefði sent hana með landpóstum út um land- 
ið, enda fengu hinir afsettu bankastjórar skýrskina ekki fyr en hún hafði verið 
send með póstum út um land, og urðu þá að kaupa hana sjálfir. Bankanum var 
lokað, að ráðstöfun landsstjórnarinnar, i miðjum starfstíma og bankastjórnin sam- 
stundis látin skila sjóðum bankans, bókum og lyklum í hendur bankastjórn þeirri, 
er ráðherra hafði skipað um leið og hann vék hinni frá.

Ráðherra lét birta ráðstöfun þessa með götuaugiýsinguin víðsvegar um 
bœinn og lét auk þess síma hana bæði til úilanda og viðsvegar innan/ands, þar á 
meðal til stjórnarþingmanna og heldri ritsímastöðva, er aftur voru látnar birla 
hana með uppfestum auglýsingum. Stjórnarblaðið »ísafold«, XXXVI. árg. 77. 
tölublað, er, eitt meðal inargra annara gagna, sönnun þess, að þann vegvarþess- 
ari minnisstæðu stjórnarráðstöfun háttað.



Ráðherra gaf gæzlustjórunum að sðk, að þeir hefðu sýht af sér »margvís- 
lega, megna og óafsakanlega óreglu . . . og frámunalega lélegt eftirlit« með bank- 
anum, og skaut sér jafnframt undir heimild 20. gr. bankalaganna frá 18. sept. 1885.

Áður en ráðherra vék bankastjórninni frá, hafði hann látið 3 manna 
nefnd vrannsaka allan hag Landsbankans«. Nefndin var skipuð 26. apríl 1909 
2 mönnum úr stjórnarráðinu og 1 reikningslærðum kandidat, en allir voru nefnd- 
armennirnir ófróðir menn um bankastarfsemi. Það er sannað með framburði 
bæði hins stjórnkjörna og þingkjörna endurskoðara, að ráðherra hafði ekki leitad 
upplýsinga hjá þeim um hag bankans, áður en hann skipaði nefndina. Og enn 
er það sannað með framburði landritara og skrifstofustjóra þess í stjórnarráðinu, 
er bankinn heyrir undir, að landsstjórninni hafi ekki borist neinar kærnr gfir 
bankastjórninni, áður en nefndin var skipuð, enda er því óbeinlinis játað í bréfi 
ráðherra til nefndarinnar 3. þ. m. —

Loks er það sannað með framburði landritara og fyrnefnds skrifstofustjóra, 
að ráðberra hafi eigi borið nefndarskipuniua nndir þá, enda hafði skipunarbréf 
nefndarmannanna ekki uerið samið i stjórnarráðinu. Landritari hefir auk þess borið 
það fyrir nefndinni, »að hann hafi minst á það við ráðherra, að sér fyndist und- 
arlegt, að gengið væri fram hjá stjórnarráðinu í slíku máli, og hefði þá ráðherra 
sagt eitthvað á þá leið, að það væri samþykt á flokksfundi og væri því pólitík1) 
og því stjórnarráðinu óviðkomandi«. Landritari kveðst og »hafa lagt á móti ein- 
um nefndarmanni, og kvaðst vita til, að ráðherra hefði viljað taka tillögu hans 
til greina, þótt ekki hefði úr því orðið«. En það má telja sannað, að engin slík 
samþykt hafi verið gerð á flokksfundi og landritari hefir eftir ráðherra. Um 
mánaðamótin sept. og okt. 1909 gengu 2 af nefndarmönnum úr nefndinni og 
skipaði ráðherra þá i þeirra stað 2 nýja menn, er jafnvel munu hafa verið enn 
ófróðari um bankamál, en þeir er úr gengu. Fyrri formaður Landsbankarann- 
sóknarnefndarinnar hefir þó borið »að þeir (o: hann og meðnefndarmenn hans) 
hafi mikið til verið búnir með endurskoðunina, þegar hann lét af starfinu, 2. 
okt. 1909«, eða »að rannsókninni hafi aðallega verið lokið, þegar hann vék úr 
nefndinni«, eins og bókað er eftir honum í öðru sambandi.

Um frávikningarbréfið 22. nóv. 1909 gegnir líku máli og um nefndar- 
skipunarbréfið, að því leyli til, að vitni landritara og skrifstofustjóra, að það var 
undir hvorugan borið og hafði ekki oerið samið i stjórnarráðinu. Hvorugur 
vissi um þá ráðstöfun fyr en nokkrum minútum áður en þeir voru sendir ofan 
í Landsbankann til að fullnægja frávikningunni. Landritari kvaðst »hafa gert 
sitt ýtrasta til, að fá breytt orðalaginu á bréfunum til gæzlustjóra, en ekki fengið 
því framgengt, því að ráðherra hefði sagt, að þau væru nákvæmlega yfirveguð«. 
— Og hvorugur þeirra, landritari eða skrifstofustjóri, vissi til, að landsbankastjórnin 
hefði verið kærð á undan afsetningunni af öðrum en rannsóknarnefndinni, enda er 
því óbeinlínis játað i fgrnefndu bréfi ráðherra til nefndarinnar 3. þ. m., að hon- 
um hafi eigi borist aðrar kærur, en frá rannsóknarnefndinni.

Rannsóknarnefndin lauk ekki starfi sínu fyr en 21. janúar 1910. Þann 
dag sendi hún, samkvæmt eftirriti úr stjórnarráðinu af bréfi nefndarinnar, 
stjórnarráðinu skýrslu um starf sitt, en hins vegar sendi hún því hvorki 
gjörðabók sína eða bók þá um mat á útistandandi skuldum bankans, er nefnd 
er á bls. 17 i hinni prentuðu nefndarskýrslu, enda voru þær bækur hvorki til í 
stjórnarráðinu né i bankanum í byijun þessa mánaðar.

1) Auðkent af oss.



Eins og tekið er frain að framan, bar ráðherra 20. gr. bankalaganna frá 
1885 fyrir sig, sem heimild til frávikningarinnar. Því verður nú og að játa, að 
ráðherra hafði að forminu til heimild til að vikja bankastjórninni frá, en gœzla- 
stjórunum gat hann þó að eins vikið frá »nm 8tnndarsakir«.

En nú, þó að nefnd lagagrein hafi heimilað ráðherra vald þetta i orði 
kveðnu, þá er það sjálfgefið, að önnur eins ráðstöfun og frávikning allrar banka- 
stjórnarinnar getur því að eins talist forsvaranleg, að mjög ríkar ástæðnr hafl 
verið fyrir hendi. Og er þá á þær að líta. Hér verða þær ástæður þó ekki 
krufðar til fullnaðar, sérstaklega vegna þess, að nefndin hefir afráðið að gera að 
svo stöddu að eins tillögn um innsetningu hr. Kr. J. sem gæzlustjóra Ed. við 
Landsbankann, enda hefir e. d. og n. d. nefndin skipt svo verkum með sér, að 
hin síðarnefnda rannsaki sérstaklega hag bankans, þar á meðal hið svokallaða 
mat á tapi hans. Þó skal þess getið, að ekki getur verið að ræða um aðrar 
bréffestar skýrslur frávikninganni til stnðnings, en þær sem komu frá rannsókn- 
arnefndinni og prentaðar eru í skgrslu nefndarinnar. Þetta er sannað bæði með 
/ramburði landritara og margnefnds skrifstofustjóra. Þvi er játað af nefndarmönn- 
um þeim 2, sem náðst hefir til, og þvi er loks óbeinlinis játað af ráðherra sjálfum 
í oftnefndu bréfi hans 3. þ. m. En sakir þær, sem nefndin sérstaklega skýrði ráð- 
herra frá, má sjá af bréfi nefndarinnar til ráðherra frá 21. júní 1909, Rannsókn- 
arnefhdarskýrslan bls. 71—73, og af bréfi frá 16. nóv. samæris Rsnsk. bls. 54—57.

Með fyrra bréfinu er bankastjórninni fundið það til foráttu, að hún hafi 
eigi haldið gjörðabók. í lögum bankans er hvergi gert ráð fyrir gjörðabók, en í 
8. gr. reglugjörðar bankans frá 8. apr. 1894 er svo ákveðið, að hver bankastjór- 
anna geti heimtað »ágreiningsatkvæði sitt ritað i gjörðaþók«. Bankastjórarnir 
hafa skýrt svo frá, að sh'k krafa hafi aldrei komið fram af hendi nokkurs þeirra, 
og hafi því gjörðabók sú, er reglugjörðargreinin ein gerir ráð fyrir, aldrei verið 
haldin gf þeim. En þó að skipun stjórnarráðsins í bréfi til bankastjórnarinnar 
1, okt. 1909, Rannsóknarnefndarskýrslan bls. 73 neðst, um að haida gjörðabók frá 
þeim degi væri talin lögleg, þá gæti það atvik, að bankastjórnin mæltist um 
stund undan fyrirskipuðu gjörðabókarhaldi með engu móti réttlætt annað eins 
ðrþrifaráð og frávikninguna 22. nóv. 1909, enda sést það á bréfi stjórnarráðsins 
til bankastjórnarinnar 13. okt. 1909, Rannsóknarnefndarskýrslan bls. 76—77, að 
bankastjórnin hefir sent stjómarráðinu gjörðabókareftirrit frá 7. okt. Hér má og 
geta þess, að ráðherra félst á það 15. nóv. 1909, að við svo búið mætti standa um 
gjörðabókarhaldið, að þvi er þeir Kristján Jónsson og Eirikur Briem hafa haft 
eftir honum, enda minnist ráðherra ekki á gjörðabókarhaldið eftir þann dag.

Og vikur þá máli að hinni ástæðunni, aðalástœðunni, sem virðist hafa 
verið til frávikningarinnar i augum ráðherra, »víxlakaupum starfsmanna Lands- 
bankans«, er nefndin kallaði hana og lagði svo mikið upp úr, að hún þóttist til- 
neydd að gefa ráðherra sérstaka skýrslu um það áður en rannsókninni var lokið, 
sbr. áður nefnt bréf 16. nóv. Þar er bankastjórninni gefið það að sök, að vantað 
hafi »skriflega útgjaldaskipuna af hennar l^endi fyrir rúmum 250 vixlum, alls að 
upphæð yfir 140,000 kr. Bankastarfsmennirnir eru í skýrslunni taldir hafa »keypt« 
þessa víxla, sumpart samkvæmt fyrirframgefnu sérstöku leyfi þáverandi framkvæmd- 
arstjóra og sumpart í heimildarleysi bankastjórnarinnar. Og er þetta kallað bæði 
»riða i bága við lög og reglugerð bankans og hættulegt fyrir bankann«. Það er 
nú að vísu svo, að tíðkast hefir i bankanum lengst af, siðan hann komst á fót, 
að láta skriflega útgjaldaskipun fylgja tilkynning um kaup eða framlenging á 



vixli, eftir því sem fram hefir verið borið fyrir nefndinni, bæði vegna herbergja- 
skipunar i;bankabúsinu og til tryggingar þvi, að sá hluti hins keypta víxils, er 
renna hafi átt aftur inn i bankann til greiðslu annara lána, lenti á réttum stað.

En »skrifleg útgjaldaskipun« er hinsvegar hvorki fyrirskipuð i lögum bank- 
ans né reglugerð, enda ekki tíðkuð annarsstaðar. Annað mál er það, að starfs- 
menn bankans mega ekki upp á sitt eindœmi kaupa vixla. En það hafa þeir 
heldur ekki gert eftir því sem upplýst er fyrir nefndinni. Starfsmönnum þeim, 
sem sakaðir eru um vixlakaupin, bankagjaldkeranum og bankabókaranum, hefir 
horið saman við fyrverandi framkvœmdarstjórn um það, að þeir hafi haft numboð1) 
framkvœmdarstjóra til þess að kaupa (framlengja) víxla, án sérstakrar nýrrar út- 
gjaldaskipunar, þegar ekki nœðist til bankastjórnarinnar, en vixli lœgi við afsögn, 
er vixiUinn vœri lœgri en hinn eldri vixill og trygging eigi minnUjv. Þeirbæta því 
við, að þeir hafi þó woftast spurst fyrir um það (o: víxlakaupin) hjá framkvæmd- 
arstjóra eða þeim gæzlustjóra, er til náðist i sima, og hafi á þann hátt fengið 
munnlega útgjaldaskipun ætíð þegar til þeirra náðist«. Þá hata þeir og fortekið, 
að þeir hafi wnokkru sinni keypt vixil, sem ekki var til greiðslu annars vixils, án 
skriflegrar útgjaldaskipunar1) og framkvæmdarstjórinn hefir fullyrt »að hann hafi aldrei 
orðið var við, að bankastarfsmennirnir hafi keypt nýjan víxil«.

Samkv. 22. gr. bankalaganna 1885 annast framkvæmdarstjóri »dagleg störf 
bankans og stýrir þeim undir umsjón gæzlustjóranna og með aðstoð þeirra«. Til 
»daglegra starfa« virðist flestu fremur mega telja vixlakaup bankans, enda hefir 
það viðgengist frá þvi að bankinn komst á fót, að framkvœmdarstjóri kegpti einn 
vixla án ihlutunar gæzlustjóra, um aðra vixla en þá, er keyptir voru að þeim 
viðstöddum eða framkvæmdarstjóri bar sérstaklega undir þá. Að öðru leyti hefir 
umsjón þeirra með vixlaeign bankans aðallega verið fólgin i rannsókn á henni 
við og við. Hinsvegar mundi framkvæmdarstjóri ekki lögum samkvæmt hafa 
getað falið bankastarfsmönnum sinum að kaupa vixla gfirleitt. Og þvi verður 
ekki neitað, að misbrúka hefði mátt aðferð þá um framlenging víxla, er lýst er 
hér að framan. En þegar litið er á öll atvik, sérstaklega hve stuttur starfstími 
bankans var daglega, og til áreiðanlegleika og kunnugleika hlutaðeigandi banka- 
starfsmanna, þykir hér um rædd aðferð ekki óforsvaranleg, enda er það upplgst 
með framburði 2 manna fyrir nefndinni, að allir þeir víxlar, er hér um ræðir, séu 
nú annaðhvort borgaðir með peningum eða framlengdir af núverandi bankastjórn, 
og hefir bankinn þannig ekkert tjón beðið af hér umrœddum vixlum, er fráfar- 
inni bankastjórn verði um kent.

Um önnnr atriði en þau, sem talin eru að framan og máli skifla, hafði 
rannsóknarnefndin ekki látið ráðherra í té skriflega skgrslu, er frávikningin fór 
fram. Sérstaklega athugast, að nefndin hafði þá ekki sent ráðherra neina skýrslu 
um svokallað mat sitt á »tapi« bankans, enda hafði nefndin þá hvergi nærri full- 
rannsakað það. Hin svokölluðu vixlakaup starfsmanna bankáns hafa þvi, eftir 
þvi sem á undan er gengið, eflir öllum likindum verið einkadstœða ráðherra til 
frávikningarinnar. Þvi að eftir munnlegu skrafi nefndarmanna eða annara má 
búast við, að jafnvel ráðherra hafi eigi farið. En vixlakaupakæran réttlætir meft 
engu móti fremur en gjörðarbókarkæran stjórnarráðstöfunina 22. nóv. 1909.

Og yfirleitt mun mega segja, að hún mundi hafa verið óréttlœtanleg, svo 
sem henni var háttað, hvernig sem á hefði staðið, því að jafnvel þó að um

1) Auðkent af oss.



glæpi hefði verið að ræða af hendi bankastjórnarinnar, hefði þó vegna bankans 
og almennings átt að haga bankastjóraskiítunum og óðrum nauðsynlegum ráð- 
stöfunum með sem mestri varúð og að minsta kosti hvelllaust.

En hvað semþessum og öðrum »ástæðum« til frávikningarinnar liður, þá gat 
ráðherra ekki lögum samkvæmt uarnað hinum þingkjörnu gœzlustjórum að taka sœti i 
stjórn Landsbankans eftir 1. janúar 1910. Samkvæmt hlutarins eðli getur sá einn leyst 
mann frá starfi, hvort heldur til fulls eða um stund, er setti manninn til starfs- 
ins. Gæzlustjórarnir við Landsbankann eru kjörnir sinn af hvorri þingdeild. Deild- 
irnar eru þvi einar þess megnugar, að taka starfið af gæzlustjórunum nema sér- 
stök heimild verði sýnd fyrir. Samkv. 20. gr. bankalaganna 1885 var landshöfð- 
ingja, nú ráðherra, heimilað að víkja gæzlustjórunum frá, en einnngis „um stnnd- 
arsakir“. Sú heimild féll niðnr 1. janúar 1910, er hin nýju bankalög frá 9. 
júlí 1909 gengu í gildi. Með 8. gr. nýnefndra laga er sá kafli bankalaganna frá 
1885, er 20. gr. þeirra stendur í, numinn úr gildi með berum orðum. Auk þess sést 
það Ijóslega af 1. gr. laganna frá 1909, að ráðherra hefir ekki verið ætlað vald til 
að víkja gæzlustjórunum frá um stundarsakir. Honum er þar fengið vald til að 
víkja »bankastjórunum, öðrum eða báðum« frá, hvort heldur til fulls eða um 
stund, en á svipað vald honum til handa yfir »gæzlustjórunum« er ekki minst og 
er þeirra þó getið í greininni. Yfirleitt gera lögin alstaðar mun á hinum stjórn- 

’ skipuðu bankastjórum og hinum þingkjörnu gæzlustjórum, svo sem i 4. og 5. gr. 
En úr því að ráðherra brestur heimild til að víkja gæzlustjórunum frá eftir 1. 
janúar 1910, hlaut og frávikning hans 22. nóvember 1909, þótt um stundarsakir 
hefði verið gerð, svo sem ráðherra nú heldur fram, þvert ofan í málsreyfingu sina 
fyrir landsyfirdómi, að falla úr gildi 1. janúar 1910. Hafi frávikningin átt að vera 
um stundarsakir, hlaut hún að enda 1. janúar 1910, en hafi hún átt að vera til 
fulls, var hún, að því er gæzlustjórana snerti, ógild eftir þágildandi lögum. Pví 
er og slegið föstu með 2 óröskuðum landsyfirréttardómum, gengnum 25. april og 
11. júlí 1910, að frávikningin hafi verið ólögmæt. Hér má og minna á það, að illa 
hélzt á hinum stjórnkjörnu »gæzlustjórum«. Þeir voru skipaðir 7 á tæpum 3 
mánuðum. Ráðherra hefir og nýlega kannast við það í þingræðu, að hann hafi 
verið að hugsa uin að heimila gæzlustjórunum sæti þeirra í stjórn Landsbank- 
ans eftir 1. janúar 1910, en tjáðist hafa hætt við það, af því að dönsku banka- 
mennirnir, er »Landmandsbanken« i Kauþmannahöfn sendi hingað til að skoða 
hag Landsbankans i desbr. 1909, tjáðust mundu leggja það til við forstöðumenn 
»Landmandsbankens« að slíta viðskiftasambandi við Landsbankann, er þá skuldaði 
fyrnefndum banka 803,751 kr. 53 aura. En þessi ástæða er, þótt sönn væri, ekki 
annað en fyrirsláttur. Fyrst og fremst hefir ráðherra aldrei grenslast eftir því 
hjá stjórn Landmandsbankens, hvort hún mundi áskilja það til framhalds við- 
skiftum við Landsbankann, að hinum þingkjörnu gæzlustjórum yrði haldið utan 
bankans, svo sem stjórn Landmandsbankens hefir simað nefndinni. — í annan stað 
hefði Landsbankinn óhægðarlaust eða óhægðarlítið getað svarað allri skuldinni út, 
ef á hefði þurft að halda, þvi að 3. janúar 1910 greiddi hann Landmandsbanken 
upp i nefndar...................................................................................... 803,751 kr. 53

487,500 — »
Og stóðu þá ekki eftir nema ......................................................... 316,251 kr. 53
En upp í það átti Landsbankinn i vörzlum »Landmandsbankens« 229.000 kr. i 
dönskum verðbréfum, talin að gangverði í efnahagsreikningi bankans 1909 að 
upphæð 202,617 kr. 50 aur., Stjt. 1910 B. bls. 153, er selja mátti samstundis j 



dönsku kauphöllinni og loks 587,000 kr. í bankavaxtabréfum hjá»Landmandsbanken« 
er selja hefði mátt landssjóði, og hann átti ærið fé til að borga með, þar 
sem hann átti þá í bönkum 756,000 kr., sbr. Landsreikninginn 1909. — Og i 
þriðja lagi hefði það ekki verið nœgileg ástœða til að brjóta skýlaus lög, þó að 
»Landmandsbanken« hefði hótað viðskiftaslitum og Landsbankinn komist í kröggur 
fyrir það.

Af því sem á undan er gengið er það bert, að nefndin ræður deildinni 
til að hlutast til um, að tekið verði tafarlaust við hr. Kr. J. sem gæzlustjóra við 
Landsbankann, en af þvi leiðir aftur, að greiða verður honum lögákveðin gæzlu- 
stjóralaun frá 1. jan. 1910. Fyrir desembermán. 1909 ætti hann aftur á móti, 
samkv. venju um menn, er vikið er frá um stundarsakir, að eins að hafa hálf 
laun. Og til bóta fyrir útlagðan kostnað, til að sækja rétt sinn (og deildarinnar), 
gagnvart landsstjórn og bankastjórn Landsbankans, á hann tæplega heimtingu að 
lögum. En af því að öll framkoma landsstjórnarinnar hér að lútandi er [ull- 
komið einsdcemi, leggur nefndin þó til, að deildin hlutist til um að öllum kröfum 
hr. Kr. J. verði tafarlaust fullnægt.

Aður en nefndin skilst við málsatriði þetta, getur hún ekki leitt hjá sér 
að skýra deildinni frá framkomu ráðherra gagnvart nefndinni, um leið og hún 
geymir sér rétt til, þegar loka-tillögur hennar verða frambornar, eða eflir atvikum 
fyr, að gera þaraðlútandi tillögu til deildarinnar.

Daginn eftir að nefndin var skipuð eða 23. f. m., æskti nefndin skýrslu 
ráðherra um það, hvort hann hefði spurst fyrir um það, hvort stjórn »Land- 
mandsbankens« mundi slíla viðskiftasambandi við Landsbankann ef gæzlustjórarn- 
ir væru látnir taka við sætum sinum, svo sem ráðherra hafði gefið i skyn að 
mundi verða. 27. febr. var skrifara nefndarinnar og þm. Akureyringa falið, að 
minna ráðherra á, að senda eftiræsktar upplýsingar og sérstaklega skýrslu dönsku 
bankaskoðunarmannanna, er hann hafði heitið að senda nefndinni í þingræðu 24. 
s. m. Þeir gerðu það, en það kom fyrir ekki. 1. þ. m. endurnýjaði nefndin kröfu 
sina bréflega. Með bréfi 2. s. m. býðst ráðherra til að lesa álit dönsku banka- 
skoðunarmannanna fyrir nefndinni eða beggja deilda nefndum í sameiningu. Með 
bréfi dags. daginn eftir, endurnýjaði nefndin fyrnefnda kröfu um upplýsingar og 
kvaðst jafnframt viðbúin að kynnast álitsskjalinu kl. 6 þá um kvöldið, en ráðherra 
tjáðist þá forfallaður en sagðist verða »viðlátinn i fyrramálið á morgun«. Nefnd- 
in reit þá ráðherra samdægurs, og kvaðst mundu halda fund með honum kl. 9 
árdegis daginn eftir. Ráðherra kom ekki á fundinn fyr en kl. 9U< og skirskot- 
ast um framkomu hans þar til neðanprentaðs eftirrits af fundargerðinni.

Að svo mæltu leyfir meiri hluti nefndarinnar sér að ráða háttv. deild 
til að samþykkja eftirfarandi

TILLÖGU 
til þingsályktunar.

Efri deild alþingis ályktar, að skora á ráðherra, að hlutast tafarlaust til 
um það, að tekið verði nú þegar við Kristjáni Jónssyni háyfirdómara sem gæzlu- 
stjóra í Landsþankanum, að honum verðj greidd lögmælt gæzlustjóralaun frá 1. 



desbr. 1909 og að honum verði endurgoldinn útlagður kostnaður hans til að 
sækja rétt hans og deildarinnar gagnvart ráðherra og bankastjórn Landsbankans.

Efri deild alþingis, 6. marz 1911.

Lárus H. Bjarnason, Stefán Stefánsson,
formaður, framsögum. meiri hl. skrifari.

Sigurður Stefánsson. Aug. Fiygenring.

Ár 1911, 4. marz átti nefndin fund með sér á sama stað kl. 9 árdegis.
Allir á fundi. '
Fundurinn er aukafundur, haldinn til pess að taka við framboðinni skýrslu ráð- 

herra um skoðun dönsku bankamannanna, samkvæmt bréfi bans 2. marz og áritun hans á 
bréfi nefndarinnar 3. þ. m., sem og til að taka við áður umkröfðum upplýsingum af hans 
hendi, Ráðherra kom á fundinn kl. 9'/4.

Formaður nefndarinnar bað hæstvirtan ráðherra prisvar, að gera svo vel og fá 
sér sæti og tiáði honum, að nú væri nefndin, eins og hann hefði spurt um í bréfi 2. p. m., 
viðlátin að hlýða til »er skjalið er lesið tyrir henni« o: »yröi lesið fyrir henni*, en ætlaði 
sér jafnframt að spyrja hana ýmsra spurninga. Ráðherra fékst ekki til aö taka sér sæti, 
og heldur ekki til þess að tala við, eða vikja máli sinu að formanni eða neinum nefndar- 
manna, en stóð við borðshornið hjá Sigurði lækni Hjörleifssyni, nefndarmanni, sneri sér 
frá nefndinni, og talaði við hann nokkur orð i lágum róm. Formaður minti ráðherra þá 
með hógværum oröum á pað, að hann bakaði sér ábyrgð samkvæmt ráðherraábyrgðarfög- 
unum með pvi að verða ekki við fyrirmælum 22. gr. stjórnarskrárinnar, um að svara nefnd- 
inni, en ráðherra gekk pá af fundi.

Formaður nefndarinnar bar bókun pessa sérstaklega undir hvern nefndarmanna, og 
tjáðu peir skrifari nefndarinnar, Sigurður prestur Stefánsson og Augúst kaupm. Flygenring, 
hana rétta i öllum greinum, en Sigurður læknir Hjörleifsson óskaði fyrir sitt leyti eftirfarandi 
bókað: »Að ráðherra hafi að visu snúið sér til sin, en lýst yfir pvi, að hann vildi eigi svara 
munnlegum fyrirspurnum, en vildi gefa skrifleg svör. Beiddist hann pess, að eftir pessu væri 
tekið, og beindi pá orðum sinum jafnframt til nefndarmannsins Sigurðar Stefánssonar. 
Sigurður Hjörleifsson benti honum pá á, að nefndarmenn væru saman komnir til pess að 
hlýða á skýrslu dönsku bankastjóranna, og kvaðst ráðherra ekki láta á pvi standa að hún 
yrði lesin upp. Skildi Sigurður Hjörleifsson svo, að form. nefndarinnar mótmælti pví að 
annar læsi skjalið upp en ráðherra sjálfur«.

Formaður lætur pess getið, að hann hafi ekkert i pá átt sagt.
Nefndarmaðurinn Sigurður Stefánsson sat næstur Sig. Hjörleifssyni og gegnt ráð- 

herra, en á hlið við hann, og kveðst eigi hafa orðið var við, að hann nokkru sinni snéri 
máli sinu til sin í viðtali hans við Sigurð Hjörlcifsson.

Rétt eftirrit staðfestir

Lárus H. Bjarnason. Stefán Stefánsson.



Á 1 i t minni h 1 u t a n s.

Eg hef að mjög litlu leyti getað orðið samferða háttvirtum samnefndar-
mönnum minum um rannsókn þess máls, er deildin fól oss að athuga, enda nær 
engu getað um hana ráðið. Skoðanir minar og annara nefndarmanna á þvi, 
hvernig þann dóm ætti að byggja, er hér ræðir um, hafa verið gagnólikar. Ég 
hefi litið svo á, að hin svonefnda formshlið málsins yrði ekki metin réttilega, 
nema áður væri rannsakað vandlega, hverju áfátt hefði verið í stjórn bankans, og 
þá hliðina verð ég að telja enn mjög lítið rannsakaða af háttvirtum meiri hluta 
nefndarinnar. .

Eg er honum lika fullkomlega ósammála um þá tillögu til þingsályktun- 
ar, er hann flytur hér til háttvirtrar deildar og þær ástæður, er hann færir fyrir 
tillögu sinni.

Að þvi er snertir heimild ráðherra til þess að vikja hinum þingkosnu 
gæzlustjórum frá, þá eru allir samdóma um að hann hafi hafl fulla heimild til 
þess að vikja þeim frá um stundarsakir, og virðist þá eðlilegt að líta svo á, að 
hann hafi að minsta kosti haft heimild til þess að víkja þeim frá, þangað til þing 
kæmi saman, sá málsaðilinn er sett hafði gæzlustjórana til starfsins og að 
sjálfsögðu átti að rannsaka alla málavöxtu. Eg get ekki fallist á, að hin nýju 
bankalög frá 9. júlí 1909 geti felt úr gildi þá frávikningu, sem gerð er samkvæmt 
skýlausri heimild eldri þá gildandi laga, en einmitt þetta atriði og annað, er lýtur 
að formshlið þessa máls, á á sinum tíma að úrskurðast af æðsta dómstóli lands- 
ins. Eg verð að telja það alt annað en vel við eigandi, ef hin háttvirta deild fer 
að taka fram fyrir hendur æðsta dómsvaldsins í þessu máli, fer að byggja álykt- 
anir sínar á lagaskýringum. sem þegar hafa verið bornar undir hæstarétt, en hann 
enn ekki haft tækifæri til að skera úr.

Nokkuð öðru máli hefði verið að skifta, ef það hefði verið lagt til við 
deildina, að kjósa nú þegar gæzlustjóra fyrir þann tima, sem enn er eftir af þeim 
4 árum, sem gæzlustjóri deildarinnar er kosinn fyrir, eða öllu heldur fram til þess 
tíma, er dómur fellur um það í hæstarétti, hvort hinn þingkosni gæzlustjóri deild- 
arinnar sé löglegur gæzlustjóri, þrátt fyrir frávikninguna. Sú ráðstöfun tæki að 
engu leyti fram fyrir hendur dómsvaldsins og væri þvi miklu betur við eigandi 
en sú ráðstöfun, sem háttvirtur meiri hluti neíndarinnar fer fram á. ÖHum er 
það augljóst, að nú er enginn þingkosinn gæzlustjóri við Landsbankann og hefir 
þvi deildin eflaust fult vald til bess að fylla þar i skarðið fyrir sitt leyti. En 
jafnframt verður að játa það, að ekki liggur svo mjög á að flýta þessari ráðstöf- 
un, að hún geti ekki og eigi ekki að biða eflir fullri rannsókn málsins hér i 
þinginu, og af þeirri ástæðu þykir mér hún of snemma framborin í þetta sinn.

Peir menn, sem ráðið hafa fyrir nefndarstarfinu, hafa varið miklum tima 
og fyrirhöfn til þess að leiða það í Ijós, að ráðherra hafi framkvæmt skipun 
rannsóknarnefndar og frávikningu bankastjórnar, án þess að bera það undir 
stjórnarráðið, endurskoðunarmenn bankans o. s. frv. Þetta skiftir þó ekki mikiu 
máli. Þessar ráðstafanir eru að sjálfsögðu gerðar á ábyrgð ráðherra og engra 
annara. Það eitt skiftir máli, hvort ráðstöfunin hafi verið réttmæt eða ekki, hvort 
þær misfellur hafi verið á stjórn bankans, sem gerðu þessar ráðstafanir forsvaran- 
legar eða nauðsynlegar, en tram hjá þeirri hlið málsins virðist meiri hlutinn 
hafa farið að mestu, og það með ráðnum hug.



Slíkri »rannsókn« verð eg að mótmæla og læt þess jafnframt getið, að eg 
hygg að þjóðin hafi ætlast til ítarlegri rannsóknar á þessu máli, er hún hefir 
látið sig svo miklu skifta,

Það hefir og næsta lítið sönnunargildi um þetta mál, að stjórnarráðinu 
hafi ekki borist kæra yfir Landsbankanum, áður en rannsóknarnefnd var skipuð. 
Fyrir þvi gat ráðherra haft fulla ástæðu til þess að skipa nefndina, og ein af 
þeim ástæðum hefir sennilega verið grein í 48. bl. 9. árs blaðsins »Reykjavík« 
frá 20. okt. 1908. Þar er skýrt frá því, að verzlunarfélag, sem blaðið bendlar 
við féglæfra, með mjög svæsnum orðum, hafi skuldað Landsbankanum þá um 
sumarið 54 þús. kr., en hann haft »litla eða enga« tryggingu fyrir, en svo hafi 
Landsbankinn engu að síður lánað þessu félagi eða forstöðumanni þess »35 þús- 
und kr„ án nokkurs veðs, eða nokkurrar frekari tryggingar«. Slikt er voðaleg 
ákæra gegn bankastjórninni, og sýnilega borin frain fyrir þjóðina í því skyni, að 
vekja eftirtekt hennar og stjórnarvaldanna á slikum misfellum í lánveitingum.

Jafnvel þótt það verði að álitast að skýrsla rannsóknarnefndarinnar 16. nóv. 
1908 um víxlakaup starfsmanna bankans og undanfærsla bankastjórnar undan því 
að halda fyrirskipaða gerðabók, hafi verið nægileg ástæða til afsetningarinnar, verður 
þó að telja það engum vafa bundið, að ráðherra hafi verið kunnugt um fleiri 
ávirðingar bankastjórnarinnar, er hann vék henni frá, þar á meðal um það, að 
mikið tap vofði yfir bankanum fyrir vanhirðingu á lánum og að víxlar væru horfnir 
úr bankanum og hefðu verið horfnir um langan títna, en þó bókfærðir sem eign 
bankans, enda viðurkent fyrir nefndinni af tveim endurskoðendum bankans, að 
þeir hafi vitað óljóst um þetta wsiðustu árin«; þá er það upplýst fyrir nefndinni 
af yfirdómslögmanni Magnúsi Sigurðssyni »að ráðberra hafi fengið lánaða gerða- 
bókina (rannsóknarnefndarinnar) og við og við átt tal við neíndina og einstaka 
nefndarmenn um rannsóknina« og hefir hinn nefndarmannanna, sem hér er stadd- 
ur, Ólafur G. Eyjólfsson verzlunarskólastjóri, staðfest þann framburð hans fyrir 
sitt leyti.

Um víxlakaup ábyrgðarlausra starfsmanna bankanserþað að segja meðal 
annars:

1. Með þessu er sú óregla leidd inn í bankann, sem er eign allrar þjóðarinnar, 
að bankastjórarnir hafa afhent það vald, er þeim ber einum, til ábyrgðar- 
lausra starfsmanna bankans. Sýnist þá litil trygging vera fyrir því, að hinn 
ábyrgðarlausi starfsmaður afhendi ekki aftur þetta vald til annars ábyrgðar- 
lauss starfsmanns, og þannig gæti gengið koll af kolli.

2. Af þessu leiðir, að skyldumeðvitund starfsmanna bankans er hætta búin.
3. Enn þá ei það óupplýst, hvort starfsmenn bankans hafa ekki keypt nýja 

víxla, enda ekkert enn gert af hálfu nefndarinnar til þess að upplýsa þetta, 
að eins þeir mennirnir um það spurðir, sem sjálfir eru málsaðilar, sem sé 
gjaldkeri, bókari og framkvæmdarstjóri.

4. Sömuleiðis verður enn að telja það óupplýst, hvort þessi aðferð hafi ekki 
valdið bankanum meira eða minna tjóns, því framburður málsaðila sjálfra, 
um að númer víxlanna séu afmáð í bókum bankans, sannar ekkert. Víxlarnir 
geta enn verið til undir öðru núrneri, þar sem nauðsynin, vegna vondra 
trygginga, getur hafa knúð bankastjórana til framlengingar á þessum víxlum.

Örðugt verður að fá um þessi efni ábyggilegt sönnunargagn öðru vísi en 
með eiðfestri skýrslu þeirra manna, er vixlana hefðu selt, ef í þá næðist, og enn 



gæti komið til greina eiðfest skjrsla þeirra starfsmanna bankans, er fengist hafa 
við þessi víxlakaup.

En til skýringar hugsanlegri meðferð á þannig löguðum víxli mætti setja 
eftirfarandi dæmi: Maður kemur með illa trygðan víxil til bankastjórnarinnar. 
Bankastjórn neitar kaupi á honum, af því að hún litur svo á, að með því stofni 
hun fé bankans í hættu, telur að sér bjóðist næg trygg tækifæri til þess að koma 
þessu fé út og hún þurfi þvi ekki að tefla á tvær hættur með þetta fé. Kaupi þá 
starfsmaður bankans vixilinn engu að siður, leggi hann með öðrum víxlum í 
vixlakassana og innfæri hann i vixlabók, annaðhvort strax eða síðar, þá verður 
ekki heimtað af bankastjóra, við álíka stóran banka og Landsbankann, að hann 
mörgum mánuðum seinna, muni eftir, hvort hann hefir keypt þenna víxil eða 
ekki. Þegar því maðurinn kemur næst til bankastjóra, til þess að óska eftir 
framlenging á víxli þessum, vakir alt önnur hugsun fyrir honum en í fyrra skiftið. 
Nú hlýtur hann að hugsa sérstaklega um það, að bjarga sem mestu af þessari 
upphæð, og séu eigandi og ábyrgðarmenn efnalausir menn, framlengir hann í 
lengstu lög, meðan rentur og má ske lítilfjörlegustu afborganir eru greiddar. End- 
irinn gæti að sjálfsögðu orðið sá, að upphæðin tapist að miklu eða öllu leyti.

En þá er að minnast á það, að ráðherra setti ekki gæzlustjórana inn í 
stöður sínar í bankanum eftir 1. jan. 1010. Ráðherra hefir skýrt svo frá, að 
hann hafi verið að hugsa um að setja gæzlustjórana aftur inn um áramótin, en 
að hann hafi hætt við það vegna yfirlýsingar dönsku bankastjóranna. En jafn- 
framt ber að sjálfsögðu að líta svo á, sem sú yfirlýsing hafi ekki verið eina 
ástæðan til þess að hann gerði það ekki. Miklu freinur verður að líta svo á, 
sem ráðherra hafi verið í nokkrum vafa um þetta atriði, vegna þeirra meinbuga, 
er hann taldi vera á bankastjórninni, en að þessi yfirlýsing hafi riðið af baggamuninn.

En svo vill meirihluti nefndarinnar gera lítið úr þeirri ástæðu, að sendi- 
menn Landmandsbankans lýstu því yfir við ráðherra, að ef hinir gömlu gæzlu- 
stjórar yrðu látnir laka við staríi sínu aftur eftir áramótin, »þá teldu þeir, hinir 
dönsku erindrekar, sér skylt að leggja það til við sína umbjóðendur, stjórn 
Landbandsbankans, að slitið væri þegar i stað viðskiftasambandi hans. Land- 
mandsbankans, við Landsbankann i Reykjavik«.

Þeir, sem gera litið úr þessari yfirlýsingu. virðast satt að segja tala nokk- 
uð ógætilega. Yfirlýsing þessi er gefin í margra votta viðurvist og hafði verið 
þritekin i eyru sumra vottanna. Engin vafi er þvi á þvi, að rétt sé með hana 
farið, enda hefir enginn þorað að neita því að svo væri. Yfirlýsingu þessa gefa 
trúnaðarmenn Landmandsbankans, og verða engar sennilegar líkur fyrir því færð- 
ar, að stjórn Landmandsbankans hefði ekki tekið tillögur þeirra að öllu leyti til 
greina. Samt er verið að rengja það að svo hefði verið og ráðherra gefið að sök, 
að hann hefði ekki spurst fyrir um það hjá bankastjórninni, hvort hún stæði við 
orð umboðsmanna sinna. E.n því hefði svo sem stjórn bankans ekki átt að gera 
það? Á hverju öðru hafði hún að byggja en sögusögn sendimanna sinna um 
óregluna i bankanum? Má ekki ganga að því alveg vísu, að hún hefði engu 
öðru svarað og engu öðru getað svarað en því, sem þeir höfðu sagt, að minsta 
kosti á þeim tíma, sem mestu máli skifti um þetta fyrir ráðherra, en það var á 
þeim tíma, er gæzlustjórinn, háyfirdómari Kristján Jónsson, krafðist þess að fó- 
geti setti sig inn í bankann, og það gerðist 3. jan. 1910?

Dönsku bankastjórarnir munu þá hafa verið staddir i Leith á Skotlandi, 



eða að eins verið nj’farnir þaðan, en alls ekki komnir heim til Kaupmannahafn- 
ar til viðtals við stjórn Landmandsbankans.

Úrslita atriði málsins, fógetagerðin í Laudsbankanum, gerist því áður en 
hugsanlegt gat verið að Landmandsbankastjórnin gæti nokkru öðru svarað en ein- 
mitt því einu, sem sendimenn hennar höfðu lýst yfir við ráðherra. Frá þeirri 
stundu var málið komið i hendur dómstólanna, eingöngu fyrir tilverknað gæzlu- 
stjórans sjálfs, til endilegs úrskurðar, og virðist ekki viðeigandi að taka fram fyrir 
hendur þeirra.

Þá er því haldið fram af háttvirtum meiri hluta nefndarinnar, að Lands- 
bankanum hefði verið »óhægðarlaust eða óhægðarlítið« að svara í einu þeim 
kr. 803,751,53, er Landsbankinn skuldaði Landmandsbankanum við árslok 1900. 
Þetta virðist þó fjarri öllum sanni, og þau rök, sem fyrir þessu eru færð, geta 
ekki orðið tekin til greina, ef rétt er á litið. Að vísu áttu kr. 487,500 að borg- 
ast inn í Landmandsbankann 2. jan. fvrir bankaskuldabréf, og hugsanlegt var líka, 
að selja þau verðbréf, að gangverði kr. 202,617,50, er Landsbankinn hafði veð- 
sett Landmandsbankanum, en hittermeðöllu rangt að landssjöður hefði getað keypt 
bankavaxtabréf af Landsbankanum að einhverju leyti fyrir þær 756,000, er lands- 
sjóður átti hjá bönkum í Reykjavík og óeyddar áttu að vera af 3. ílokks veð- 
deildarláni landssjóðsins, því að þvi fé mátti að eins verja til þess að kaupa fyrir 
þau 3. flokks veðdeildarbréf jafnóðum og tryggingar fengust fyrir þeim lánum 
í veðdeildinni. Þetta hefði þvi ekki orðið gert, nema með skýlausu lagabroti. En 
auk þess er vert að gæta þess, að einmitt við árslokin var sjóðeign Landsbank- 
ans í Reykjavik að eins kr. 159,899, en sjóðeign íslandsbanka meira en hálfu 
minni. Það virðist því sem þeim hefði orðið alt annað en greitt um fjárgreiðsl- 
una til landssjóðs á þessum tima.

En auk þess er þess ekki gætt í þessu sambandi af háttvitum meiri hluta 
nefndarinnar, sem þó þyrfti að vera, að 2. jan. 1910 og næstu daga þar á eftir 
þurfti Landsbankinn að greiða stórfé fyrir útdregin vaxtabréf og vaxtamiða veð- 
deildanna og fl. Landmandsbankinn annast þá greiðslu fyrir hönd Landsbank- 
ans í útlöndum og nam sú útborgun Landmandsbankans frá 2 i—V? 1910 kr. 
135,646,52. Það mundi hafa þótt laglega af sér vikið af ráðherra, ef hann hefði 
orðið þess valdandi, með því að setja gæzlustjó'-ana inn aftur 3. jan. 1910, að 
Landmandsbankinn hefði slitið viðskiftunum þá þegar og óorð hefði komið á 
veðdeildirnar fyrir vangreiðslu á útdregnum bréfum og vaxtamiðum. Veðdeildar- 
bréf bankans hefðu orðið óseljanleg, landssjóðsseðlar hefðu fallið í verði og heiðri 
og fjárhag landsins hefði verið hætta búin. Mikið átti að leggja í sölurnar fyrir 
gæzlustjórana.

Eg þykist þá hafa leitt nokkur rök að því, að því hafi alls ekki verið 
svo varið, að það hefði verið »óhægðarlítið« hvað þá »óhægðarlaust« fyrir Lands- 
bankann að borga upp skuld sína við Landsmandshankann. Miklu nær sanni að 
það hefði mátt heita ómögulegt eftir atvikum, og sízt máttu bankarnir missa af 
sjóði sínum frá öðrum þörfum sínum. En þó er hér enn ótalið það, sem mestu 
skiftir í þessu máli og þýðingarmest gat orðið, en það var það, að öll sambönd 
Landsbankans við útlenda banka hefir hann fyrir milligöngu Landmandsbanka. 
Sá banki er þeim trygging fyrir áreiðanleik Landsbankans. Á þeirri stund, er 
Landmandsbankinn hefði sagt upp viðskiftum við Landsbankann, var ótrú vakin 
til bankans hvervetna um heim og lítt hugsanlegt að útvega honum viðskifta- 
sambönd í svipinn með símskeytasamböndum. Fyrir það hefðu öll viðskifti við



útlönd orðið að hætta að mestu leyti i svip, skorið hetði verið á lifæð bankans, 
en viðskiftin að sjálfsögðu fluzt til keppinautsins, Landsbankanum til stórkostlegs 
hnekkis. Það er alt annað en geðfelt, að þurfa að viðurkenna þetta, en þó var 
svona ástatt. Sannlega er ráðherra ekki sök á því gefandi, og sé um sök að 
ræða, getur hún ekki annarsstaðar verið en hjá fyrverandi stjórn Landsbankans.

Eins og eg hefi áður tekið skýrt fram, er óregla sú, er á var í bankanum, 
mjög lítið rannsökuð af nefnd háttvirtrar efri deildar, en hana verður fyrst að 
rannsaka, áður en nokkur dómur verður feldur um gjörðir ráðherra í þessu máli, 
eða verðleika gæzlustjóranna. Það væri móðgun bæði við þing og þjóð, að fella 
nokkurn úrskurð eins og stendur. Háttvirt neðri deild hefir skipað nefnd til þess, 
að rannsaka Landsbankamálið, og er hún nýtekin til starfa. Það sýnist blátt á- 
fram vera kurteisisskylda við neðri deild, að gera ekki tillögur um þetta mál fyr 
en hún hefir líka ihugað það, og óneitanlega liti einkennilega út, ef önnur deildin 
krefðist þess, að gæzlustjóri sinn væri settur inn aftur, en hin deildin gerði það 
ekki, eða legði á móti því.

Af ástæðum þeim, sem greindar eru hér að framan, hlýt eg að leggja það 
til við hina háttvirtu deild, að hún felli þær tillögur, er hér eru fram bornar af 
meiri hluta nefndarinnar.

Alþingi, 7. marz 1911.

Sigurður Hjörleifsson.


