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Ágrip 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er verslunar- og útgerðarfélagið h/f P. J. 

Thorsteinsson & Co., sem gekk undir nafninu Milljónafélagið. Var þetta félag starfrækt 

frá mars 1907 til janúar 1914. Félagið var eitt af stærstu útgerðarfélögunum á Íslandi á 

þessum tíma og lagðist strax út í miklar framkvæmdir við uppbyggingu starfsemi sinnar. 

Félagið átti margar eignir og rak verslanir og útgerð á mörgum stöðum á landinu. 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um þá Pétur J. Thorsteinsson og Thor Jensen, allt frá 

bernsku þeirra og fram að því að þeir urðu að helstu viðskiptamönnum hins íslenska 

atvinnulífs. Þeir komu sér saman um að stofna eitt stærsta verslunarfélag á Íslandi í 

samstarfi við viðskiptafélaga í Danmörku. Skoðað verður hvernig viðskipti 

Milljónafélagið stundaði og hvar á landinu þau viðskipti fóru fram. Verður Viðey 

sérstaklega tekin fyrir þar sem að á eyjunni fóru fram þeirra viðamestu framkvæmdir og 

útgerð. Skip félagsins höfðu mikið að segja um árangur þess og verður ítarlega fjallað 

um þau. Að lokum verður rýnt í ástæðurnar á bak við gjaldþrot félagsins og örlög Péturs 

og Thors. 

Þessi umfjöllun sýnir hvernig Pétur og Thor urðu hluti af þessu stóra félagi, 

félagi sem á endanum reyndist þeim of stórt. Félagið hafði fimm stjórnendur og voru 

stórar ákvarðanir teknar frá skrifstofunni í Kaupmannahöfn og hafði það ferli slæmar 

afleiðingar. Fjölmargir þættir ollu því að félagið varð ekki langlíft og verður hérna farið 

yfir þá þætti sem voru afdrifaríkastir. 
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Inngangur 
Fyrir um 100 árum síðan komu nokkrir kaupmenn sér saman um að stofna eitt 

öflugasta hlutafélag á Íslandi. Hugmyndir þeirra voru stórar og stefnt var á viðamiklar 

framkvæmdir. Þeir lögðu af stað með það fyrir augum að efla verslun á Íslandi til muna 

og stunda hér fiskveiðar, fiskverkun og fisksölu í stórum stíl. Hugsjón þeirra var að 

byggja útgerðina upp í Viðey. 

Stofnaðilar komu frá þremur löndum, Skotlandi, Danmörku og Íslandi. 

Íslendingarnir sem komu að stofnun þessa hlutafélags voru þeir Pétur J. Thorsteinsson, 

kaupmaður og útgerðarmaður á Bíldudal, og Thor Jensen, kaupmaður, útgerðarmaður 

og bóndi í Reykjavík. Þessir menn höfðu byggt upp rekstur á sitthvorum staðnum á 

landinu, Pétur á Vestfjörðum og Thor á Akranesi og í Reykjavík. Viðskipti þeirra runnu 

saman í gegnum tengiliði þeirra í Kaupmannahöfn og átti þessi samruni eftir að reynast 

þeim dýrkeyptur. Hverjir voru þessir menn sem lögðu út í þessi stóru viðskiptaævintýri 

og af hverju lögðu þeir mikla orku í að byggja upp Viðey sem útgerðarstað? 

Ekki er hægt að rannsaka starfsemi fyrirtækis án þess að skoða hverjir stóðu að 

baki því. Af þeim sökum verður farið yfir upphafsár Péturs og Thors og hvernig þeir 

urðu einir af afkastamestu viðskiptajöfrum Íslands. Skoðað verður hvernig þeir byggðu 

upp fyrirtækin sín og hvernig þessi upphafsár áttu eftir að móta framtíðarstefnu þeirra. 

Þeir upplifðu hæðir og lægðir í viðskiptum hér á landi en alltaf tókst þeim að rísa upp 

aftur. Eignir þeirra sem þeir höfðu lagt gífurlega vinnu í að byggja upp og eignast urðu 

margar síðar eign Milljónafélagsins. 

Milljónafélagið varð ekki langlíft en það hafði þrátt fyrir það talsverð áhrif þann 

tíma sem það var starfrækt. Miklar framkvæmdir hér á landi settu svip sinn á 

starfsemina og kom það við margar ólíkar starfsstéttir hér á landi, allt frá hinum 

venjulega verkamanni til alþingismanna. 

Ævisögur Pétur og Thors ásamt dagblaðsgreinum eru helstu heimildir sem notast 

verður við í þessari ritgerð. Ekki hefur verið mikið fjallað um starfsemi 

Milljónafélagsins og hefur heildarsaga félagsins aldrei verið tekin ýtarlega saman. 

Verður starfsemi Milljónafélagsins skoðuð frá öllum hliðum og verður sérstök áhersla 

lögð á að fjalla um skip félagsins, enn þau voru helsta verkfæri þess. 

Pétur og Thor, tveir af helstu athafnamönnum landsins, tóku þátt í að byggja upp 

útgerðarfélag sem átti að vera ofar öllum útgerðarfélögum á Íslandi. Stórhugur réð 
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ferðinni en þeir voru ekki einir við stjórnvöllinn. Fyrirtækin voru dreifð um vestur hluta 

landsins og fjöldi fólks fékk vinnu á Íslandi og mörg skip voru fengin til landsins. En 

hvað varð til þess að þeir komu sér saman um að stofna þetta útgerðarfélag í samstarfi 

við þrjá útlenda aðila? Hver átti hugmyndina að þessu öllu saman og af hverju voru 

útlendir aðilar að fjárfesta þetta mikið í stórri útgerð hér á landi? Hér verður reynt að 

varpa ljósi á svör við þessum spurningum og þá helst á ástæður þess að þetta félag varð 

ekki langlíft. 
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Viðskipti Íslands á 19. öld 
Þegar Milljónafélagið var stofnað árið 1907 var Ísland undir stjórn Danmerkur, 

en nokkrum árum áður hafði landið öðlast heimastjórn. Ísland var á þessum tíma að 

vinna í því að fá fullveldi frá Dönum. Í nokkrar aldir hafði landið verið háð Danmörku 

um verslun, en árið 1602 settu Danir á einokunarverslun á Íslandi. Árið 1787 var 

einokunarverslun lögð niður og svokölluð fríhöndlun tók við þar sem Íslendingar máttu 

áfram eingöngu versla við þegna Danakonungs. Ekki var því um fríverslun að ræða í 

nútímaskilningi og næstu áratugi var áfram haldið að berjast fyrir auknu verslunarfrelsi 

og að lokum fóru tök Danakonungs að losna. 

Árið 1855 tóku verslunarfrelsislögin gildi þar sem verslun við kaupmenn frá 

löndum utan Danaveldis voru leyfð undir vissum skilyrðum. Á síðustu áratugum 19. 

aldar fóru að sjást áhrifin frá verslunarfrelsislögunum og fiskveiðiþjóðir tóku að sækjast 

eftir aðstöðu til fiskveiða og fiskverkunar hér á landi. Norðmenn hófu síldveiðar á 

Austurlandi og Norðurlandi og hvalveiðar á Vestfjörðum. Íslendingum fannst þeim ekki 

stafa hætta af Norðmönnum og þjóðirnar höfðu að auki átt viðskipti þegar fríhöndlun 

var í gangi þar sem Noregur var fram til 1814 í konungssambandi við Danmörku. Ásamt 

því að stunda veiðar settu Norðmenn einnig upp verslanir í þessum landshlutum. Eftir 

1880 hófu Íslendingar að eiga viðskipti við Breta og voru það fyrstu utanríkisviðskipti 

Íslendinga svo heitið gætu síðan einokunarverslun Dana hófst 1602. Náðist að selja 

sauðfé til Englands en Danir voru aldrei sólgnir í íslenskt kjöt. Verslunarviðskipti við 

Englendinga fóru að aukast það mikið að þeir fóru að koma sér fyrir hér á landi og 

stofna ensk-íslensk fyrirtæki: 

 

Saltfiskur var orðinn um 60% af útflutningsverðmæti Íslendinga og Danir höfðu 

að stórum hluta annazt viðskiptin við markaðslöndin. Þegar nú allt þetta kom 

saman, sauðfjársalan til Englands, ensk sókn, sem talin var spilla 

veiðimöguleikum Íslendinga, sem höfðu þá minna að selja af sinni eftirsóttu 

vöru og Norðmenn búnir að leggja undir sig tvo landsfjórðunga í atvinnurekstri 

og verzlun, þá tóku danskir kaupsýslumenn að ranka við sér. Samfara þessum 

breytingum í verzlunarháttum með minnkandi áhrifum Dana hafði slaknað á 

stjórnarfarslegum tengslum landanna með Heimastjórn 1904. Danskir 

stjórnmálamenn tóku að átta sig á nauðsyn þess að auka verzlunartengslin við 
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Íslendinga, og treysta á því sviði tengsl þjóðanna. Þeir tóku að hvetja danska 

banka til að styðja þann rekstur.
1
 

Stofnendur Milljónafélagsins 
Milljónafélagið átti að verða eitt af öflugustu verslunar- og útgerðarfélögum hér 

á landi. Tilgangur félagsins var „einkum sá að auka framleiðslu Íslendinga og koma á 

fastara viðskiptasambandi milli Íslands annarsvegar og Leith og Kaupmannahafnar og 

annarra landa hinsvegar. ... Félagið ætli að reka fiskveiðar í stórum stíl, fiskverkun og 

fisksölu, venjulega umboðsverzlun og skipaútgerð. Enn fremur ef til vill koma á iðnaði 

á Íslandi eða annarsstaðar.“
2
 Var mikill tími og fjármagn notað strax í upphafi við að 

byggja upp aðstöður hér á landi og þá hvað mest í Viðey. Ásamt því að reka nokkrar 

verslanir hér á landi þá áttu fiskveiðar að vera þeirra aðal starfsemi. 

Félagið var stofnað 23. mars 1907 á skrifstofu A.T. Möller & Co., en hún var 

staðsett við Tværgade 5 í Kaupmannahöfn. Lög félagsins voru dagsett 10. apríl 1907, 

með viðauka dagsettum 8. maí 1907. Framkvæmdarstjórar þessa félags voru í upphafi 

fimm: kaupmennirnir Aage Möller og Andreas bróðir hans en þeir voru staðsettir í 

Kaupmannahöfn, kaupmaðurinn Christian Rasmussen var í Leith í Skotlandi, að lokum 

Íslendingarnir Pétur J. Thorsteinsson og Thor Jensen. Félaginu var gefið nafnið h/f P. J. 

Thorsteinsson & Co.
3
 Pétur átti að hafa kynnst Aage Möller árið 1906, en Möller „var 

meðal þeirra Hafnarkaupmanna sem höfðu á undanförnum árum komist að því hve 

arðvænleg verslun á Íslandi gat verið.“
4
 Einnig voru fimm aðrir einstaklingar skipaðir í 

stjórn félagsins, C.A.J. Becker, J.F. Erichsen, H.C.V. Möller, K.C.J. Nielsen í 

Kaupmannahöfn og einn í Reykjavík en hann hét Eggert Claessen. Þeir tilkynntu að 

höfuðstóllinn ætti að vera ein milljón króna og byrjaði félagið fljótlega að ganga undir 

nafninu Milljónafélagið eða Milljónarfélagið vegna þessa (oft stafað líka Miljónafélagið 

eða Miljónarfélagið). Til samanburðar má nefna að árstekjur landssjóðs á þessum tíma 

var ein milljón króna á ári. Hlutafé félagsins varð aldrei svo mikið, en talið var að það 

hafi í mesta lagi verið á bilinu 600-800 þúsund krónur. Meirihlutann af þeirri upphæð 

lögðu fram Pétur J. Thorsteinsson og Thor Jensen, eða um 200 þúsund krónur hvor.
5
 

                                                 
1
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 297-298. 

2
 Thor Jensen, Minningar II, bls. 70. 

3
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 303-304. 

4
 Thor Jensen, Minningar II, bls. 60. 

5
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 304-306. 
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Aage Möller og Christian Rasmussen lögðu fram sína viðskiptarvild inn í félagið. 

Íslendingarnir eru þeir einu af framkvæmdastjórnunum fimm sem lögðu nánast öll sín 

fyrirtæki inn í Milljónafélagið. 

Ekki er hægt að skoða stofnun og rekstur Milljónafélagsins án þess að skoða 

nánar hverjir stóðu helst að baki þessa félags. Þótt að það hafi verið 5 aðilar sem komu 

að stofnun Milljónafélagsins þá voru það aðallega tveir af þeim sem áttu eftir að leggja 

mesta vinnu og fjármagn inn í félagið, en það voru eins og áður hefur komið fram þeir 

Pétur J. Thorsteinsson og Thor Jensen. Þessir tveir aðilar höfðu fyrir stofnun félagsins, 

tekið þátt í að efla verslun og viðskipti á Íslandi.
6
 

Pétur J. Thorsteinsson 

Pétur J. Thorsteinsson fæddist 4. júní árið 1854 í Otradal í Vestur-

Barðastrandarsýslu. Móðir hans var vinnukonan Halla Guðmundsdóttir og skráð var að 

faðir hans héti Ólafur Halldórsson. Pétur J. Thorsteinsson var við skírn gefið nafnið 

Pétur Jens Ólafsson, en þegar hann var um tvítugt þá fór hann að kalla sig Pétur J. 

Thorsteinsson.
7
 Er skýringin sú að hinn raunverulegi faðir hans, kaupmaðurinn 

Þorsteinn Thorsteinsson, var kvæntur annarri konu og átti Pétur utan hjónabands með 

Höllu. Kynntust þau á Geirseyri við Patreksfjörð þar sem Halla var vinnukona hans. 

Ekki var óalgengt á þessum tíma að börn væru rangfeðruð af ýmsum ástæðum, en hérna 

var ástæðan sú að Þorsteinn var kvæntur maður. Sendi hann því Höllu til vinar síns í 

Otradal þar sem hún fæðir drenginn. Ekki er vitað meira um Ólaf Halldórsson en það að 

hann hafi látið skrá sig sem föður drengsins.
8
 

Árið 1871 fór Pétur vestur á Þingeyri þá 17 ára gamall. Starfaði hann þar við 

verslun Niels Christian Grams í níu ár.
9
 Þetta tímabil sem hann starfaði hjá Gram átti 

eftir að reynast honum vel og líkaði honum vinnan þar vel. Gram kaupmaður stundaði 

lausakaupskap þar sem hann sendi „skip með vörur á ýmsar hafnir til að gera bændum 

hægara um vik að nálgast kaupstaðarvarning og koma frá sér afurðum sínum. Þegar 

Pétur var um tvítugt var honum falið að stjórna versluninni á spekúlantsskipi, sem sigldi 

                                                 
6
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 338-348; ÞÍ. DB. 14. Afsals- og veðmálabók. Bæjarfógetinn 

í Reykjavík. 1907-1908, nr. 629. 
7
 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 265-266. 

8
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 13. 

9
 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 88-89. 
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um Breiðafjörð.“
10

 Þessar ferðir stóðu oftast yfir í tvær til þrjár vikur og átti ein af 

þessum ferðum eftir að reynast honum afdrifarík en þá kynntist hann tilvonandi 

eiginkonu sinni, Ásthildi Guðmundsdóttur, sem var dóttir prestsins á Breiðabólsstað á 

Skógarströnd. Er talið að þau hafi heitbundist sumarið 1876 og fjórum árum síðar voru 

þau gift. Árið 1875 hóf Pétur störf á skrifstofu Grams í Kaupmannahöfn og dvaldist 

hann þar um veturinn en um sumarið var hann á Íslandi og hélt áfram spekúlantferðum. 

Haustið 1876 fór hann til Kaupmannahafnar og dvaldist hann þar að mestu leyti næstu 

tvö árin.
11

 Ekki er vitað mikið um vist Péturs hjá Gram, hvað hann hafi unnið 

nákvæmlega við á þessum níu árum sem hann var þar. „Ekki er að efa að Pétur hefur 

lært mikið í verzlunarrekstri Grams og hann reyndar verið honum fordæmi um fleira. 

Þar getur hann hafa lært að verka fisk og gera svo til fyrirmyndar var, því að 

Gramsverzlun var þar góð til eftirdæmis.“
12

 

Árið 1879 barst sú frétt til Péturs í Kaupmannahöfn að Bíldudalsverslun væri til 

sölu. Pétur var þá um sumarið 25 ára gamall og kominn með mikla reynslu af 

viðskiptum. Kom hann til landsins um sumarið og hitti ekkju Hákons kaupmanns, hana 

Jóhönnu Kr. Þorleifsdóttur og ræddi við hana um kaup á Bíldudalsversluninni. Gerðu 

þau með sér kaupsamning þann 19. júlí 1879 og 6. maí 1880 var Pétur orðinn eigandi að 

Bíldudalsverslun. Hætti hann þar af leiðandi störfum hjá Gram. Greiddi hann Jóhönnu 

samtals 10.000 kr. fyrir verslunina og var síðasta greiðslan ynnt af hendi 1. september 

1886.
13

 

Óhætt er að segja að koma Péturs til Bíldudals hafði gífurlega mikil áhrif á bæinn. 

Bíldudalur hafði í nokkrar aldir verið verslunarstaður en höfnin þar er einstaklega 

skjólgóð. Var hún af þeim sökum snemma „valin sem bækistöð af kaupmönnum og þá 

máski fyrst af Hamborgurum, sem hingað voru komnir til verzlunar fyrir miðja 15du 

öld, og færðust í aukana og þeirra umsvif mikil á 16du öldinni; þeir höfðu þá komið sér 

víða fyrir með bækistöðvar líkt og Englendingar á sama tíma, nema Englendingar voru 

nokkru fyrr á ferð, eða á fyrsta áratug 15du aldar.“
14

 Hjá Pétri gekk þó lífið ekki 

                                                 
10

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 267. 
11

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 267. 22. júní 1880 fór brúðkaupið þeirra fram á 

Breiðabólsstað. 
12

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 88-96. 
13

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 109-111. 
14

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 102. 
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áfallalaust fyrir sig á fyrstu árunum á Bíldudal og var það heilmikið sem spilaði á móti 

því að þarna ætti hann eftir að eignast gott viðskiptalíf: 

 

Veturinn 1880-ʼ81 var eindæma harður, hafís lá við land langt fram á vor og 

bændur urðu að skera fé af heyjum. Allt sumarið næsta héldust sleitulaus illviðri 

til höfuðdags og heyfengur varð því bæði lítill og rýr. Ofan á þetta bættist óvenju 

mikið aflaleysi. Haustið 1881 sá Pétur varla fram á annað en að hann yrði að 

leggja árar í bát. Allir draumar hans um fjörugt athafnalíf á Bíldudal virtust ætla 

að verða að engu. Daglega komu menn frá bjargarlausum heimilum og báðu um 

úttekt. Allir fengu einhverja úrlausn. Skuldir viðskiptamanna fóru stöðugt 

vaxandi.
15

 

 

Ætla mætti í fljótu bragði að 26 ára gamall maður sem væri nýbúinn að kaupa 

verslun sem gengi þetta illa fyrsta árið, myndi gefast upp á þessu öllu saman og fara 

eitthvað annað. En Pétur var ekki á því að gefast svo auðveldlega upp. Hann var 

staðráðinn í að láta þetta ganga upp og sigldi til Kaupmannahafnar haustið 1881 þar sem 

hann fékk til liðs við sig tvo danska kaupsýslumenn sem stofnuðu með honum 

hlutafélag (Verslunarfélag Bíldudals) þann 22. mars 1882. Lagði hver þeirra til 6.000 kr. 

í hlutafé og keyptu þeir þannig Bíldudalsverslunina fyrir 14.000 kr. Með þessari björgun 

gat Pétur komið til Bíldudals vorið 1882 á nýju skipi í eigu hlutafélagsins sem var fullt 

af varningi. Pétur sá fyrir sér mikla framtíð í þilskipum og fékk hann nokkra efnaða 

íslenska útvegsbændur með sér í lið að láta kaupa og smíða þilskip. „Árið 1885 var svo 

komið, fyrir frumkvæði Péturs, að gerð voru út fimm þilskip frá Bíldudal, og hafði 

aldrei fyrr gengið þaðan jafnstór floti.“
16

 

Það var margt annað sem Pétur lét gera á Bíldudal til að auka viðskiptin og voru 

það mörg mannvirki sem hann lét reisa eins og t.d. 60 metra langa bryggju, allstórt 

fiskihús, tvílyft verslunarhús, járnsmiðju, brauðgerðarhús, íshús og 8000 fm tjörn svo 

eitthvað sé nefnt. Í allar þessar framkvæmdir hafði verslunarfélagið lagt inn mikið fé, en 

efnahagur almennings á svæðinu var slæmur og skuldir Bíldudalsverslunarinnar voru 

miklar þannig að allt stefndi í gjaldþrot. Veturinn 1885 sigldi hann aftur út til 

                                                 
15

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 268. 
16

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 268-269. Dönsku kaupmennirnir tveir hétu C.M.U. 

Ahrentzen og Jóhannes Petersen & Co. 
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Kaupmannahafnar og kom tilbaka sem einkaeigandi Bíldudalsverslunarinnar þar sem 

dönsku viðskiptafélagarnir hans höfðu ekki mikla trú á þessari starfsemi á Bíldudal 

lengur og afsöluðu sinn hlut af verslunarfélaginu til Péturs. Lagði hann nú mikið á sig til 

að bjarga Bíldudalsversluninni og á undraverðan hátt tókst Pétri að fá meira lán og voru 

eignir hans nú margveðsettar.
 17

 

Ekki var útlitið gott árið 1886 þar sem fiskiverð lækkaði um helming og enn og 

aftur blasti við gjaldþrot hjá Pétri. Eru miklar líkur taldar á því að tengdamóðir hans hafi 

komið honum til bjargar til að forðast gjaldþrot. En árið 1887 fór að allt að ganga upp á 

við hjá honum og næstu árin var hann búinn að snúa öllu við sér í hag og má þar helst 

þakka fyrir hvað aflinn var góður og að fiskiverð hafði hækkað talsvert.
18

 

Pétur hafði á þessu 10 ára tímibili frá 1880 til 1890 upplifað nánast allt það góða 

og slæma við að reka fyrirtæki. Seiglan hans hafði nú borgað sig og þeir sem græddu 

einna mest á því var þorpið sjálft: 

 

Fram um 1890 hafði Bíldudalur ekkert þorp verið. Það stóðu aðeins verslunar- 

og fiskhúsin, kaupmannshúsið og tveir eða þrír kofar aðrir. En nú tók að rísa 

hvert húsið á fætur öðru, og á skömmum tíma myndaðist allmikil byggð utan um 

Thorsteinsson og athafnir hans. Mátti segja að allt væri á ferð og flugi næstu 

árin, því að skipstjórar, sjómenn og starfsmenn ýmiss konar fluttust sem ákafast 

til þorpsins. Hvergi á landinu jókst íbúatala að hundraðshluta jafnmikið áratugin 

1891-1900 sem á Bíldudal. Árið 1891 voru þar 73 menn búsettir, en 285 ellefu 

árum síðar.
19

 

 

Pétur byrjaði að gera út fimm þilskip 1885 og um aldamótin voru þau orðin 

tuttugu. „Hann var áhugasamur framkvæmdamaður, og hafði gert meiri nýtízku 

mannvirki á Bíldudal en annarsstaðar þekktust á þeim árum hér á landi.“
20

 Hann hélt 

áfram að stækka við sig og 1. janúar 1896 fékk hann hálfbróður sinn, Guðmund 

Scheving Thorsteinsson, í lið með sér og breytti einkarekstri sínum í sameignarfélagið 

P.J. Thorsteinsson & Co. Vert er að taka það fram að þetta er ekki sama félagið og 

                                                 
17

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 269-272. 
18

 Lúðvík Kristjánsson, Bíldudalsminning, bls. 45-47. 
19

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 271. 
20

 Thor Jensen, Minningar II, bls. 60. 
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Milljónafélagið sem hét líka P.J. Thorsteinsson & Co þó að bæði þessi félög hafi borið 

sama nafn. Ekki er alveg ljóst hvað Pétri gekk til með þessum breytingum á 

rekstrarfyrirkomulagi sínu en líklegt er að hann hafi þurft að hafa einhvern sem hann 

treysti staðsettan í Kaupmannahöfn. Eins og gefur að skilja þá var á þessum tíma síður 

en svo auðvelt að skjótast til Kaupmannahafnar og sinna viðskiptum, ferðalag þangað 

gat tekið heilan mánuð. Pétur sá mikinn hag og tímasparnað í því að fá hálfbróðir sinn 

með sér í lið og til að vera staðsettan í Kaupmannahöfn og sjá um öll viðskiptin þar á 

meðan hann sjálfur gat einbeitt sér að Bíldudal. Einnig má gefa sér það að hann treysti 

hálfbróður sínum vel þar sem ákvæði í samningum félagsins kveður á að báðir aðilar 

þurfa að vera samþykkir öllum framkvæmdum. Ljóst er að Pétur hélt enn um 

stjórnartaumana á öllum fyrirtækjunum sínum en Guðmundur sinnti því sem þurfti að 

sinna í Kaupmannahöfn.
21

 

Pétur hafði gert margt og mikið á Bíldudal og núna var kominn tími til að reyna 

fyrir sér annars staðar og 6. ágúst 1896 kaupir hann Vatneyrarverslun af Sigurði 

Bachmann. Þessi verslun hafði áður verið í eigu föður Péturs og föðurbróður hans. Hann 

fór strax út í miklar framkvæmdir á Vatneyri til að auka viðskiptin þar og um aldamótin 

fór Vatneyrarverslun að skila hagnaði. Við þessi kaup Péturs á Vatneyrarverslun þá var 

hann „orðinn langstærsti fiskútflytjandi á Vestfjörðum, og í landinu utan Ísafjarðar.“
22

 

Eftir kaupin á Vatneyri, sem stendur við Patreksfjörð, hófst hann handa við að 

flytja hluta af rekstri sínum til Hafnarfjarðar þar sem hann var farið að skorta mannskap 

fyrir vestan, en mikið var um að fólk flutti suður á þessum tíma í leit að meiri atvinnu. 

„Hafnarfjörður hafði um aldir verið mesta útflutningshöfn landsins, bæði með fisk og 

landbúnaðarafurðir, en þegar leið á 19du öldina tók Reykjavík að sækja sig, og undir lok 

þeirrar aldar hafði hún nær þurrkað Hafnarfjörð út sem útflutningshöfn og þá einkum í 

fiskútflutningi.“
 23

 Sá Pétur tækifæri í að kaupa eignir á hagstæðu verði í Hafnarfirði þar 

sem allt var í talsverðri lægð þar í atvinnulífinu. „Árið 1900 kaupir Pétur eign Þorsteins 

Egilssonar í Hafnarfirði, sjö hús á Hamarskotsmöl og byrjar þar verslun og mikla 

þilskipaútgerð. Gerði hann út þaðan fimm stóra kúttera.“
24

 

                                                 
21

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 159-162. Talið er að Guðmundur hafi átt um fjórðung í 

félaginu. 
22

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 162-167, 178. 
23

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 190-193. 
24

 Lúðvík Kristjánsson, Bíldudalsminning, bls. 54. 
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Á þessum rétt rúmlega tveimur áratugum síðan Pétur keypti Bíldudalsverslun þá 

hafði hann afrekað heilmargt og sumt af því helsta sem hann gerði á þessum tíma verið 

nefnt hér á undan. Það hafði svo margt gengið vel upp hjá honum og þá sérstaklega um 

aldarmótin. En árið 1903 var kominn tími á breytingar í lífi Thorsteinssons 

fjölskyldunnar og fluttust þau búferlum til Kaupmannahafnar. Voru nokkrar ástæður 

fyrir því að þau fluttust utan og var ein af þeim sú að Ásthildur hafi talið það auðveldara 

að veita börnum þeirra alla þá menntun sem þau töldu þau þurfa á að halda í 

Kaupmannahöfn.
 25

 

Pétur hélt samt áfram öllum atvinnurekstri sínum hér á landi og dvaldist hann á 

Íslandi á sumrin og sinnti sínum margþætta rekstri. „Mörgum þótti dofna yfir Bíldudal 

við brottflutning Thorsteinsson-hjónanna, því að þessi mannmarga fjölskylda hafði 

mikil áhrif í kauptúninu, bæði á skemmtanalíf og fleira.“
26

 Árið 1905 var svo komið að 

Pétur ákveður að selja öll fyrirtæki sín. Voru það þrír verslunarstjórar hans sem kaupa 

fyrirtæki hans af honum með skuldabréfum sem „eru öll gefin út á P.J. Thorsteinsson og 

Co.; það fyrirtæki er meðeigandi og annast viðskiptin í útlöndum.“ Þannig að tæknilega 

séð á Pétur ennþá fyrirtækin þar sem greiðslur fóru aldrei fram í peningum heldur 

eingöngu í skuldabréfum. Eftir þessi viðskipti þá hétu fyrirtækin Hannes B. Stephensen 

& Co. á Bíldudal, ‚Ólafur Jóhannesson & Co. á Vatneyri og Sigfús Bergmann & Co. á 

Bíldudal.
27

 

Thor Jensen 

Thor Philip Axel Jensen fæddist 3. desember 1863 í Danmörku. Hann var tíundi 

í röð af 12 systkina og eins og við var að búast með svona stóra fjölskyldu þá var mjög 

þröngt í búi hjá þeim. Frá unga aldri var hann alltaf kallaður Thor og var það nafn 

honum afar kært. Þegar Thor var 8 ára gamall þá lést faðir hans úr brjóstveiki sem mátti 

rekja til þess að hann starfaði sem múrari og kalkrykið úr starfsumhverfi hans hafði afar 

slæm áhrif á heilsu hans.
28

 Móðir hans sá um heimilið í kjölfar dauða föður hans og stóð 

hún sig mjög vel að mati Thors. Eldri systkinin voru orðin það gömul að þau gátu lagt 

                                                 
25

 Gils Guðmundsson, „Pétur J. Thorsteinsson“, bls. 276. 
26

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 255. 
27

 Ásgeir Jakobsson, Bíldudalskóngurinn, bls. 292-293. 
28

 Bergsteinn Jónsson, „Thor Jensen“, bls. 285-286. 
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sitt af mörkum fram við að afla tekna og fæðis fyrir heimilið. Móðir hans var guðrækin 

og lagði mikla vinnu í það að rækta trúna í lífi Thors.
29

 

Tíu ára gamall komst hann inn í virtan heimavistarskóla í Kaupmannahöfn og 

við það yfirgaf hann heimahús sín fyrir fullt og allt. Var þetta fjögurra ára skóli „ætlaður 

fátækum, munaðarlausum, en efnilegum drengjum. Tilgangurinn var sá að herða þá og 

stæla fyrir lífvænleg og þjóðnýt störf í eigin þágu, lands og þjóðar. ... Meðal þess sem 

þeir lögðu stund á voru ýmiss konar smíðar, fatasaumur, matargerð, fimleikar og sund, 

og er þá fátt eitt talið.“
30

 

Stóri vendipunkturinn í lífi Thors átti sér stað síðasta skólaveturinn hans 1877-

1878. Venjan var sú að skólastjórinn þurfti að sjá öllum nemendum í efsta bekk fyrir 

námsvist að loknu prófi um vorið. „Átti hver drengur þá að hafa fengið vísan samastað 

við verklegt nám í einhverri atvinnugrein.“ Skólastjórinn spurði alla í bekknum hans 

hvort eitthvert þeirra vildi fara til námsvistar á Íslandi í 5 ár og starfa hjá kaupmanni að 

nafni Valdemar Bryde. Flestir drengir sem útskrifuðust fóru ekki í námsvist til útlanda 

heldur reyndu þeir að koma sér fyrir víðsvegar um Danmörku, sérstaklega þeir sem 

ætluðu að starfa við verslun. En þessi tilhugsun að ferðast til Íslands heillaði Thor. Fékk 

hann fararleyfi frá móður sinni og 29. apríl 1878 lagði hann af stað siglandi til Íslands.
31

 

Þegar Thor Jensen landaði við Borðeyrarhöfn 5. júní 1878, þá var hann 14 ára 

gamall. Hann kunni ekki íslensku og olli það honum í upphafi erfiðleikum við dagleg 

störf. Hann settist fyrst að á Borðeyri þar sem hann byrjaði sem verslunarþjónn við 

Brydeverslun, en vann sig upp þar og varð bókari og að lokum verslunarstjóri. 

Samstarfsfélagar hans og viðskiptavinir áttu mikinn þátt í því að hann náði tökum á 

íslensku þar sem hann var duglegur að spjalla við þá.
32

 Fyrsta veturinn hans á Borðeyri 

átti hann margar frístundir og notaði hann tíma sinn til að lesa Íslendingasögurnar sem 

hjálpuðu honum einnig að læra málið. Hann var mjög duglegur starfskraftur og vaknaði 

hann fyrstur á morgnana til að hita upp búðina og á kvöldin gekk hann frá búðinni, tók 

til og þreif. Thor tók einnig tíma til að læra ensku þar sem það hafði ekki verið kennt í 

heimavistarskólanum hans í Danmörku. Fannst honum nauðsynlegt að læra málið þar 

sem hann var á því að enskan væri mikilvægt tungumál til að geta stundað viðskipti af 

                                                 
29

 Thor Jensen, Minningar I, bls. 18-20. 
30

 Bergsteinn Jónsson, „Thor Jensen“, bls. 285-286. 
31

 Thor Jensen, Minningar I, bls. 51-53, 60, 66. Skipið sem hann sigldi á til Íslands hét Júnó og tók ferðin 

37 daga. 
32

 Bergsteinn Jónsson, „Thor Jensen“, bls. 287. 
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meiri krafti. Thor var ekki að afla tekna þann tíma sem hann vann hjá Bryde þar sem 

samningur hans kvað ekkert á um að hann fengi borgað í peningum heldur fékk hann 

fæði, húsnæði og fatnað.
33

 

Næstu ár Thors á Borðeyri voru mjög lærdómsrík og einnig afdrifarík í lífi hans og 

þá sérstaklega vorið 1880, en þá fluttist tilvonandi eiginkona hans, Margrét Þorbjörg 

Kristjánsdóttir til Borðeyrar. Var hún 13 ára gömul þegar þau kynntust fyrst en Thor 16 

ára. Thor varð „meira og meira hrifinn af henni“ eftir því sem tíminn leið og svo gerðist 

það að lokum að þau trúlofuðust sumardaginn fyrsta 1883 og 21. maí 1886 gengu þau í 

hjónaband.
34

 

Vorið 1883, þegar Thor hafði dvalið á Borðeyri í 5 ár, var námstími hans liðinn og 

gat hann farið hvert sem hann vildi. Valdemar Bryde var svo ánægður með starfskrafta 

Thors að hann bauð honum að starfa lengur hjá sér. Tók hann því tilboði gegn 350 kr. 

greiðslu fyrir árið og einnig samdi hann um að hann fengi frí um sumarið til að 

heimsækja móður sína og ættingja í Kaupmannahöfn. Sigldi hann 2. ágúst út til 

Kaupmannahafnar og átti hann góðan en stuttan tíma með fjölskyldu sinni þar sem hann 

þurfti að sigla aftur tilbaka 12. september. Notaði hann tímann sem hann hafði í 

Kaupmannahöfn til að heimsækja heimavistarskólann sinn og einnig kom hann oft við á 

skrifstofu I. P. T. Brydes etatsráðs þar sem hann gaf upplýsingar um hvaða vörur ætti að 

senda með haustskipinu til Íslands. Var hann einstaklega ánægður að hafa fengið að sjá 

um það verkefni. Þegar Thor kom fyrst til Borðeyrar þá hafði sú hugsun alltaf verið í 

upphafi að snúa aftur til Danmerkur eftir að námstíma hans væri lokið en með tímanum 

snerist honum hugur og hafði hann að lokum engan áhuga á að snúa aftur heim til 

Danmerkur. Þennan tíma sem hann var í Kaupmannahöfn varð hann þess áskynja að 

ekki væri mikil atvinna í boði handa honum þar.
35

 

Thor hætti vinnu í Brydeverslun 1. ágúst 1884 og yfirgaf Borðeyri eftir 6 ára veru 

og fluttist til Akranes. Voru flestir vinir hans á Borðeyri að flytjast þangað og svo var 

einnig unnusta hans stödd þar, þannig að hann sá fyrir sér að vistin á Borðeyri yrði 

frekar erfið án þeirra.
36
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 Thor Jensen, Minningar I, bls. 79-85. 
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Thor seldi allar eigur sínar sem hann gat selt á Borðeyri og lagði af stað til 

Akranes, þá 20 ára gamall. Gekk honum illa að fá vinnu á Akranesi. Fór hann því í 

kjölfarið í heimsókn til Reykjavíkur en þangað hafði hann aldrei komið. Þar rakst hann 

á kunningja sem sagði honum frá atvinnutækifæri í Borgarnesi. Þar var ein fastaverslun, 

verslun Jóns Johnsens, en hann var oft nefndur Akra-Jón. Vantaði hann starfsmann við 

verslun sína um haustið til að afgreiða og sjá um að öll viðskipti væru færð til bókar. 

Thor vann þarna í einn mánuð og þótt Akra-Jón hafi boðið honum að vera hjá sér lengur 

þá voru launin lægri en þau sem hann hafði fengið hjá Bryde þannig að hann afþakkaði 

það og ákvað að leita út fyrir landsteinana að atvinnu og svo fór að hann sigldi til 

Noregs 11 dögum eftir að hann hætti vinnu hjá Akra-Jóni. Kvöldið áður en skipið lagði 

úr höfn þá fékk hann skilaboð um að Akra-Jón væri til í að borga honum sömu laun og 

hjá Bryde en þarna fannst Thor skilaboðin koma of seint þar sem hann væri búinn að 

gera ráðstafanir að sigla út næsta dag. Þegar skipið komst til Bergen hitti hann eiganda 

skipsins, Johan Lange stórkaupmann, og bauðst honum að sinna skrifstofuvinnu hjá 

honum. Kom það síðan til tals hjá þeim að Thor færi aftur til Borgarnes og tæki tilboði 

Akra-Jóns um að sinna bókhaldinu þar og að hann fengi sama kaup og hann hafði verið 

með hjá Bryde. Málið var að Lange var með víxla hjá Akra-Jóni og hann skuldaði 

honum mikið fé. Vildi Lange fá Thor til að kippa bókhaldinu í lag hjá Akra-Jóni og 

þannig komið því svo fyrir að fyrirtæki hans færi að blómstra en það hafði staðið í stað í 

nokkur ár. Thor tók þetta boð þar sem enga aðra atvinnu var að fá í Bergen. Sigldi hann 

því um áramótin aftur heim til Íslands og þó að dvölin í Bergen hafi ekki verið eins góð 

og hann bjóst við þá átti þetta atvinnuboð frá Lange eftir að hafa mikil áhrif á 

viðskiptalíf Thors.
37

 

Þegar Thor hitti Akra-Jón fljótlega eftir komuna til Íslands þá vildi hann ekkert 

kannast við að hafa sent skilaboð um að bjóða honum sömu laun og þegar hann vann hjá 

Bryde. Ekki vildi hann heldur fara eftir skipunum frá Lange. Var Thor aftur kominn í þá 

stöðu að vera ekki með atvinnu, en Lange kom honum til bjargar. Í stað þess að láta 

Akra-Jón fá vörurnar frá Lange til að selja þá bauð hann Thor að selja vörurnar fyrir sig 

út frá skipinu. Þarna kom reynsla Thors frá Borðeyri að góðum notum þar sem hann 

hafði lært að útbúa spekúlantsskip. Gekk honum nokkuð vel að selja vörurnar og hafði 

röð atvika leitt til þess að hann var orðinn umboðsmaður Lange á Íslandi. Varðandi mál 
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Akra-Jóns þá fékk Lange lögfræðing til að útkljá það mál þannig „að Johnsen 

samþykkti að láta af hendi hús sín í Borgarnesi við Johan Lange og vöruleifar sínar þar, 

ásamt útistandandi skuldum, gegn því að hann fengi víxla sína og væri kvittur af öllum 

frekari kröfum frá Lange.“ 18. mars 1886 varð það tilkynnt opinberlega að Thor Jensen 

væri orðinn verslunarstjóri fyrir Lange í Borgarnesi og að allir þeir sem skulduðu 

Johnsensversluninni voru beðnir um að snúa sér til Thors þar sem Lange hafði tekið yfir 

allar útistandandi skuldir Akra-Jóns.
38

 

Verslunin í Borgarnesi var með svipuðum hætti og á Borðeyri en staða Thors þar 

var miklu betri. Þarna hafði hann frjálsari hendur og gat nýtt frítíma sinn betur á meðan 

aðstoðarmenn hans sáu um verslunina. Notaði hann þann tíma til að læra búrekstur og á 

nokkrum árum var hann orðinn einn mesti sauðfjárbóndi í Borgarfjarðarsveitum. Hann 

starfaði á Borgarnesi frá 1884-1894 og var verslunarstjóri síðustu átta árin þar. 

Hagnaðist hann vel í Borgarnesi og áttu þau hjónin um 25.000 kr. þegar þau yfirgáfu 

Borgarnes 10 árum eftir að þau komu þangað.
39

 Ekki voru samt samskipti hans og 

Lange mjög góð á þessum árum sem hann var verslunarstjóri fyrir hann. Varð Thor 

„fyrir svo miklum leiðindum, tortryggni og sýtingsskap“ frá Lange. Honum hafði ekki 

líkað hvernig Thor gekk frá málum Akra-Jóns, að hann hafi fengið allt of lítið út úr 

kröfum sínum við hann. Einnig setti hann út á hin ýmsu útgjöld vegna risnu og 

vörurýrnunar. Varð það svo komið að Thor hætti störfum 1. ágúst 1894 sem 

verslunarstjóri hjá Lange. Þótt samband þeirra hafi ekki verið upp á sitt besta þá var 

Thor ætíð þakklátur fyrir það tækifæri sem hann fékk hjá Lange og hann gleymdi heldur 

aldrei það mikla traust sem hann sýndi sér, „ungum og óreyndum.“
 40

 

Árið 1894 gerðist Thor, þá 30 ára gamall, kaupmaður og útgerðarmaður á 

Akranesi þar sem hann hafði fest kaup á gjaldþrota verslun. Hann stundaði „talsvert 

lausa- eða spekúlantsverslun, fyrst í nærsveitum eins og á Hvalfjarðarströnd, Kjós og 

Kjalarnesi, en einnig sótti hann vestur á bóginn.“
 
Hann rak mikla verslun með sauðfé 

sem hann seldi til Englands til Louis Zöllner, en í þjónustu Zöllner vann Christian 

Rasmussen.
41

 Zöllner var með mikil viðskipti við Ísland og sá sem sá um milligöngu 

milli verslunar hans og kaupfélaganna hét Jón Vídalín. Thor átti ágætt samband við 
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Zöllner en ekki svo gott við Jón Vídalín. Thor fór að auka viðskipti sín og skorti þar af 

leiðandi rekstrarfé sem hann síðan fékk frá Zöllner. Vegna þessa var hann orðinn 

„fjárhaglega háður umboðsmönnum“ sínum.
42

 „Þessi ár var því líkast sem óheppnin 

legði verslun og fjáraflabrögð Thors Jensens í einelti. Gilti einu hvort hann reyndi að 

hagnast á sauðasölu, markaðshrossum eða verstfirskum saltfiski. 1500 sterlingspunda 

tap á annars upplagðri sauðaverslun kenndi hann beinlínis þjösnaskap og tillitsleysi Jóns 

Vídalíns.“
43

 

Thor komst í mikla skuld við Zöllner og Vídalín þar sem mörg skipa hans höfðu 

lent í miklum hrakningum. Varð það svo hið óumflýjanlega að Thor varð gjaldþrota árið 

1899. Seldi hann bú sitt til gjaldþrotaskipta og lauk skiptum á búinu ekki fyrr en 1902, 

„og eins og löngum fyrr og síðar var þrotabúinu lítil tillitssemi sýnd. Var margt selt því í 

óhag, og þegar upp var staðið vantaði 44 þúsund krónur á að við öllum kröfum yrði 

orðið. En Thor mat það við Zöllner, að hann leyfði honum að halda húsgögnum sínum 

og lífsábyrðarskírteini.“
44

 

Á sama tíma árið 1899 fóru Zöllner og Vídalín af stað með nýtt félag sem fékk 

nafnið Ísafold, en var almennt kallað Vídalíns-útgerðin. Var þetta fiskveiðahlutafélag 

„og átti að verða heljarstórt íslenskt-erlent útgerðar-, fiskverkunar- og verslunarfyrirtæki 

með aðstöðu hingað og þangað, en einkum við Reykjavík, Hafnarfjörð og Akranes.“ 

Thor fékk það verkefni að sjá um framkvæmdir á Akranesi en fljótlega sá hann að þetta 

myndi ekki enda vel. Farið var of geyst af stað og hafist var handa með sex togara sem 

„voru nýir eða nýlegir. Höfðu þeir aðstöðu á Akranesi, Í Borgarnesi og við Vatnagarða 

hjá Kleppi. … Á Akranesi var léleg hafnaraðstaða, og Borgarnes hlaut að teljast sem 

vægast sagt úr leið fyrir fiskiskip.“ Til að gera stutta sögu ennþá styttri þá var fyrirtækið 

tekið til gjaldþrotaskipta snemma árs 1900 og hafði þar af leiðandi ekki náð að vera 

starfrækt í allavega eitt ár.
45

 

Eftir gjaldþrotið fluttist Thor með fjölskyldu sína til Hafnarfjarðar í október 1899. 

Ekki gekk vel hjá Thor á þessum árum og þarna hafði hann oft velt þeim möguleika 

fyrir sér að flytjast vestur til Norður-Ameríku eins og svo margir höfðu gert á þessum 
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tíma. Þar sá hann fyrir sér að þeim myndi vegna betur en á Íslandi. En eiginkona hans 

var alltaf á móti því að leggjast í vesturför þannig að aldrei varð neitt úr því.
46

 

Árið 1900 stofnaði Thor verslun í Reykjavík sem hann nefndi Godthaab. Varð 

hann að reka verslunina undir nafni konu sinnar vegna gjaldþrotsins á Akranesi. Rak 

hann verslun sína sem einskonar pöntunarfélag og var hann í upphafi mest með 

útgerðarvörur og byggingarvörur á boðstólnum. Það voru mjög léleg hafnarskilyrði í 

Reykjavík á þessum tíma en Thor fannst Reykjavík vera besti staðurinn til að koma á fót 

sjálfstæðri verslun þar sem flestir bjuggu þar. Fluttist fjölskyldan hans til Reykjavíkur í 

kjölfarið. „Það var hið mesta þrekvirki af gjaldþrota og algerlega eignalausum manni að 

koma þeirri verzlun á fót og gat náttúrlega ekki gerzt nema með hjálp fjársterkra manna, 

sem sáu sér hag í að reka hér verzlun.“
 47

 

Árið 1900 sigldi hann til Englands þar sem hann hitti Christian Rasmussen sem 

var orðinn forstjóri fyrirtækisins A. T. Möller & Rasmussen í Leith í Skotlandi, en 

aðaleigandi þess var A. T. Möller & Co í Kaupmannahöfn. Hann komst í 

viðskiptasambandi við þá og þeir sáu honum fyrir rekstrarfé sem gerði honum kleyft að 

koma af stað fjölbreyttari viðskiptum. Hluti af samningi hans við Rasmussen var að 

Thor „skyldi kaupa íslenzkar afurðir og selja erlendar vörur í heildsölu fyrir firma hans, 

hvorttveggja gegn umboðslaunum.“ Var þetta kannski ekki ákjósanlegasta lausn í 

augum Thors en ef viðskiptin gengu greiðlega þá voru þessi kjör þolanleg.
48

 

Á þessum tíma var Thor kominn með heilmikla reynslu af verslun og viðskiptum 

og gekk honum mjög vel í kjölfarið að reka Godthaabverslunina. T.d. þegar hann var í 

Englandi þá lærði hann hvernig skyldi flokka fiskinn svo að það hæfði hverjum markaði 

fyrir sig. Með því að senda ákveðnar tegundir af fiskum á réttu staðina þá gat hann 

fengið fyrir hann mjög hagstætt verð. Thor lagði „megináherzluna á að hafa 

viðskiptaveltuna sem örasta, koma vörunum út sem fyrst“ svo hann gæti notað 

rekstrarféið til að kaupa nýjar vörur. Thor segir svo sjálfur í minningum sínum: 

 

     Frá upphafi Godthaabsverzlunar tókst mér alltaf að selja vörur fyrir hagstætt 

verð. Ég hafði lítinn reksturskostnað, ódýr húsakynni á bezta stað í bænum, 
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tiltölulega fátt starfsfólk, miðað við aðrar verzlanir og verzlunarveltuna. En allt 

var starfsfólk mitt samhent, duglegt og reglusamt. ... 

     Godthaabsverzlun blómgaðist jafnt og þétt. Mesta gróðaár verzlunarinnar var 

árið 1905. Þótt engin væri timburverzlunin það ár, voru viðskiptin við 

útgerðarmenn meiri en nokkru sinni fyrr. Sama máli gegndi um fiskverzlunina 

við útlönd. ... 

     Um þetta leyti voru allar skuldir frá Akranesárunum greiddar. ... Hver 

kröfuhafi fékk sitt með vöxtum og vaxtavöxtum.
49

 

 

Eins og Pétur J. Thorsteinsson, þá átti Thor Jensen sína góðu og slæmu daga í 

þessum viðskiptaheimi. Þessi upphafsár þeirra í viðskiptum voru vissulega lærdómsrík 

eins og gefur að skilja og mótuðu þeirra sjónarmið og framtíðaráætlanir. En þetta 

tímabil sem þeir lifðu á var ekki þannig úr garð gert að hægt væri án hjálpar frá 

utanaðkomandi mönnum að stunda stórviðskipti. Það þurfti að fá hinar ýmsu vörur frá 

útlöndum og að mörgu leyti voru Íslendingar ennþá háðir Dönum. En Pétur og Thor 

vildu brjótast út úr þessum viðjum og styrkja íslenskt atvinnulíf án þess að vera upp á 

útlendinga komnir. En það var hreinlega ekki hægt og varð það til þess að saga 

Milljónafélagsins er svona athyglisverð. 

Hvor er að segja satt? 

Í bók Ásgeir Jakobssonar, Bíldudalskóngurinn, sem er gefin út 1990, er sögð 

athafnasaga Péturs J. Thorsteinssonar. Segir Ásgeir að „sáralítið hefur fundizt af 

frumgögnum félagsins, svo sem engar fundagerðabækur, og ekkert um skuldaskilin, 

enda lágu þau í salti í nær 10 ár og voru aldrei opinber.“
50

 Einnig skrifaði Örvar Birkir 

Eiríksson BA ritgerð í sagnfræði árið 2003 þar sem hann fjallaði að hluta til um 

Milljónafélagið og tekur hann í sama streng og Ásgeir Jakobsson varðandi skort á 

heimildum.
51

 Blaðagreinar úr t.d. Reykjavík, Ísafold, Morgunblaðinu, Þjóðólfi og 

Lögbergi eru helstu heimildir ásamt ævisögum Péturs og Thors. Það er ákveðið 

ósamræmi í ævisögum þessara tveggja manna og eitt af því er hversu ósammála þeir eru 

um það hvor þeirra hafi verið aðal hvatamaðurinn að stofnun félagsins. Thor Jensen er 
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reyndar sá eini af aðalmönnum Milljónafélagsins sem lét eftir sig sögu af félaginu 

sjálfu. Thor lést 1947 en á síðustu árum ævi sinnar hafði hann unnið að ævisögu sem 

Valtýr Stefánsson skrásetti. Saga Péturs er rituð um 60 árum eftir andlát hans og þar er 

mikið vitnað í Thor og hann gagnrýndur fyrir að fara ekki með rétt mál í sumum 

tilvikum, án þess þó að hægt sé að sanna hitt frekar. Thor skrifaði sína sögu eftir að 

Pétur lést þannig að hann gat aldrei leiðrétt eða komið sinni útgáfu á framfæri. 

Varðandi stofnun félagsins, þá segir Thor að hann hafi komið að félaginu fyrir 

tilstuðlan Péturs. Samkvæmt Thor fékk Pétur Aage Möller og Christian Rasmussen með 

sér í lið til þess að stofna Milljónafélagið og að Thor hafi verið neyddur inn í þetta 

„óheillafélag.“
52

 Godthaabverslunin var orðin ein umsvifamesta verslun Reykjavíkur 

með allkonar innfluttum varningi. Helstu viðskiptavinir hans voru útgerðarmenn sem 

stunduðu þilskipaveiðar og voru þessi viðskipti þess valdandi að Thor eignaðist hlut í 

skipunum þeirra upp í skuldir. Þar sem Thor var núna búinn að eignast nokkur skip þá 

gáfu skipstjórarnir á þessum skipum sig á tal við Thor árið 1905 til að fá aðstoð við að 

koma af stað nýju togaraútgerðarfélagi. Var í kjölfarið ákveðið að stofna þetta félag sem 

fékk nafnið Alliance. Thor hafði oft hugsað til þess að Íslendingar ættu að eignast sinn 

eigin togara. Skútuöldin var að enda og Thor sá að nú væri komin tími að fjárfesta í 

togara og lét hann smíða fyrsta togara Íslendinga í Bretlandi. Hann þurfti mikið fé fyrir 

þessa stórframkvæmd og fékk hann lán frá Landsbankanum, Íslandsbanka og Christian 

Rasmussen. Það kom babb í bátinn þegar skipasmíðafyrirtækið í Bretlandi heimtaði 

auka 1.000 sterlingspund til að leysa út togarann, sem fékk nafnið Jón forseti, vegna 

þess að skip höfðu hækkað í verði síðan samningurinn var gerður um smíði hans. 

Neyddist Thor til að fá þá upphæð lánaða hjá Rasmussen, en hann hafði þetta fé ekki á 

reiðum höndum og þurfti að leita til Aage Möller sem lánaði honum það sem vantaði 

uppá. Rasmussen ritar Thor bréf þar sem hann talar um hvað þessi togara viðskipti hafi 

reynst honum dýrkeypt að hann hafi nánast misst allt vegna þeirra og að hann verði að 

stöðva frekari lán til hans. Thor skuldaði Rasmussen um 155 þúsund krónur vegna láns 

til Godthaabverslunarinnar. Ritar hann einnig „að upp úr fyrirætlunum Péturs J. 

Thorsteinssonar komi ráð, er leysi öll þessi vandræði.“ Biður hann Thor að koma til 

Kaupmannahafnar með nákvæmt efnahagsyfirlit Godthaabsverslunar til að sýna Aage 

Möller. Þegar Thor kom til Kaupmannahafnar í mars 1907 fóru Danirnir tveir yfir eignir 
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Godthaabsverslunarinnar og aðrar eigur Thors. Vildu þeir stofna til nýs verslunar- og 

útgerðarfélags og lögðu þeir hart að Thor að ganga til liðs við þá annars ætti hann á 

hættu að missa viðskiptasambönd sín við þá. 
53

 

Ásgeir Jakobsson gagnrýnir þessa frásögn í bók sinni um Pétur J. Thorsteinsson 

og segir aðra sögu um stofnun félagsins, að það hafi í raun verið Thor sem átti 

hugmyndina að stofnun Milljónafélagsins. Hann segir að Pétur hafi séð fram á að 

skútuútgerðin væri að líða undir lok og að togaraútgerð væri framtíðin. Hann hafi talið 

að A. T. Möller & Co. væri fjársterkt félag og vildi framselja allar skúturnar sínar, sem 

yrðu brátt illseljanlegar, inn í þetta nýja félag sem hefði bolmagn til að endurnýja 

skútuflotann með togurum og vélbátum. Hann segir að Thor hafi skoðað Viðey mjög 

ítarlega sumarið 1906 með það í huga að koma upp skipaútgerð þar.
54

 

Viðey í höndum kaupmanna 
Frá árinu 1901 var Viðey í eigu Eggerts Briem óðalsbónda, sem var tengdasonur 

Péturs J. Thorsteinssonar. Rak hann þar stórbú ásamt eiginkonu sinni Katrínu 

Pétursdóttir.
55

 Í apríl 1907 gerði Milljónafélagið 99 ára leigusamning á fjörtíu hektara 

landi í austanverðri eyjunni í Sundbakka og var leiguverðið 2.000 krónur á ári.
56

 

Viðey, ein af sögufrægustu eyjum Íslands, varð miðpunkturinn í starfsemi 

Milljónafélagsins. Þarna áttu mestu umsvifin að fara fram en um leið varð þessi staður 

ein af þeim ástæðum að félagið varð gjaldþrota. Viðey í Kollafirði er um 1,6 km
2
 að 

stærð og rís hæst um 32 metra yfir sjávarmáli. Skiptist eyjan í tvo hluta, Heimaey og 

Vesturey, sem tengjast með Eiðinu.
57

 Á þessum tíma var engin höfn í Reykjavík og við 

mælingar í Viðey hafði uppgötvast gott skipalægi. Ákvað Milljónafélagið að hafa 

útgerðarstöð sína í eyjunni og byggja þar að auki upp birgðastöð og umhleðsluhöfn.
58

 

Fyrirtæki Thors og Péturs 

Thor Jensen og Pétur J. Thorsteinsson lögðu langmest inn í Milljónafélagið. Áttu 

þeir báðir ýmis fyrirtæki, skip, vörur, áhöld o.s.frv. sem þeir lögðu inn í félagið. Eignir 

Thors voru metnar á 516.852 kr. en skuldirnar sem hvíldu á þessum eignum voru 
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292.054 kr. Í þessum eignum sem hann lagði inn í Milljónafélagið var húseignin á 

Austurstræti 16, húsið við Pósthússtræti 11, íshúsið „Ísbjörninn“, lýsisstöð, 

timburgeymsluhús, olíugeymsluskúr, uppskipunarbátar, nokkrir innanstokksmunir og 

þilskip.
59

 Einnig lagði hann inn vörubirgðir og íslenskar afurðir sem voru erlendis en 

átti eftir að selja. Lagði hann inn s.s. verslunina Godthaab ásamt eignum verslunarinnar 

í Reykjavík, Gerðum við Faxaflóa og Norðurfirði við Húnaflóa. Samt voru nokkrar 

eignir sem hann lagði ekki inn í Milljónafélagið eins og „lóð í Reykjavík, jarðeignir 

nokkrar, hluti í fiskveiðifélaginu Alliance, í síldveiðifélaginu Draupni og 

langlínuútgerðinni Nökkva, auk þess nokkur hlutabréf og skuldabréf, mótorskipið 

„Gamm“ og skuld hjá Alliance að upphæð kr. 20.132,02 1. janúar 1907.“
60

 

Eignir Péturs voru metnar á 525.467 kr. en skuldirnar sem hvíldu á þeim voru 

319.165 kr. Í þessum eignum sem hann lagði inn í Milljónafélagið var 

Bíldudalsverslunin ásamt öllu sem því tilheyrði, eins og „Verzlunarlóðin með 

tilheyrandi járnbraut, sem lá því nær eftir henni allri, 2 hafskipabryggjur. ... 

Fiskverkunarpláss, sem mátti verka á 4 til 5 þúsund skippund yfir sumarið, þurrkhús, 

vatnsleiðsla, dráttaráhöld með gufuspili og katli til að draga á land fiskiskipin að 

haustinu, og 20 smærri og stærri verzlunar- og íbúðarhús.“ Einnig lagði hann inn 

fiskiskip, uppskipunarskip og fiskibáta ásamt smábátum, verslunaráhöldum og 

vöruleifum. Einnig lagði hann inn verslunarstaðinn Vatneyri með öllu tilheyrandi, 

Hafnarfjarðarverslun og eignir í Kaupmannahöfn.
61

 

Milljónafélagið borgaði skuldirnar sem hvíldu á þessum eignum og fengu Thor 

og Pétur sitthvor 205.000 kr. í hlutabréfum í Milljónafélagið. Einnig fékk Thor um 

20.000 kr. í peningum og Pétur um 1.300 kr. í peningum.
62

 Eins og sést á þessu yfirliti 

eru þetta miklar eignir sem þeir tveir leggja inn í þetta fyrirtæki sem átti að verða mjög 

fjársterkt félag og „muni í framtíðinni geta tekið upp mikilsverð verkefni, sem aðrar 

erlendar þjóðir ættu helzt ekki að fá í hendur, enda sé það m.a. tilgangur þessa félags að 

stemma stigu fyrir vaxandi áhrifum erlendra þjóða á Íslandi.“
63
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Miklar framkvæmdir 

Thor og Pétur héldu áfram að reka sín fyrirtæki eins og þeir höfðu gert áður. Um 

vorið 1907 hófust þeir strax handa við að kaupa efni, tæki og tól til að hefja starfsemi í 

Viðey en Thor hafði yfirumsjón með framkvæmdunum þar. Koma átti upp mikilli 

útgerðarstöð þar og voru tugir manna ráðnir til starfa til að byrja með. Voru þetta 

Íslendingar, Danir og Norðmenn aðallega og bjuggu þeir í tjöldum um sumarið á 

eyjunni. „Fyrst var hafist handa um að gera bólvirki og hafskipabryggju, en jafnframt 

voru byggð íbúðarhús fyrir verkafólk og staðarstjórann sem ráðinn var Ólafur Briem, 

bróðursonur Eiríks Briem.“
 64

 Þar sem það var engin hafskipabryggja í Faxaflóanum á 

þessum tíma var mjög mikilvægt að smíða góða bryggju. Í Viðey var auðvelt að smíða 

bryggju sem næði út á mikið dýpi þannig að skip af öllum stærðum og gerðum gætu 

lagst þar að. Var verkfræðingafélag í Kaupmannahöfn fengið til að annast 

bryggjusmíðina. Um sumarið 1907 var lokið við bryggjusmíðina og var „bryggjan 267 

fet á lengd og rúmlega 20 fet á breidd, en bryggjuhausinn var um 100 fet. Var hann 

stækkaður síðar. Sjávardýpi við bryggjuna um mestu stórstraumsfjöru var 18 fet.“
 65

 

Thor sagði að það hafi verið ákveðinn galli að byggja upp starfsemina úti á eyju þar sem 

koma þurfti upp öllu sem til þurfti í þessa útgerðarstöð og á sama tíma þurfti að halda 

uppi reglulegum bátaferðum milli Viðey og Reykjavík: 

 

Eitt af öðru risu húsin, fiskgeymslur, vörugeymslur, salthús, kolahús, 

skrifstofuhús, sölubúð, lýsisbræðsla, vatnsgeymir og vatnsleiðslur og ýmis önnur 

mannvirki. Keyptir voru brautarteinar og lagðir frá bryggju að geymsluhúsum og 

fiskreitum; átti þannig að auðvelda flutning fisks og annars varnings á vögnum 

frá skipunum. Síðar var gerð önnur hafskipabryggja til móttöku á olíuförmum. 

Þá var hafinn umsvifamikill kúabúskapur á staðnum og mjólk seld til 

Reykjavíkur eins og raunar hafði verið gert í tíð Eiríks Briem. Þessi stórhugur 

hefur fallið mönnum vel í geð í Kaupmannahöfn því stjórnendum félagsins tókst 

innan tíðar að ná samningum við danska flotann, Sameinaða gufuskipafélagið og 

danska steinolíuhlutafélagið, DDPA, um að nota Viðey fyrir olíubirgðastöð, 
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kolageymslu og sem umhleðsluhöfn alls varnings að utan sem fara átti út um 

land.
66

 

 

Eins og sést var mikill stórhugur hjá Milljónafélaginu að gera allt eins vel og 

þeir gátu í Viðey. Allt átti að vera stórt í sniðum til að geta séð um mikið magn af öllu 

sem þeir þurftu á að halda og myndu hala inn. Á eyjunni var til að mynda reist stærsta 

býli á Íslandi sem gat hýst 90 kýr. Á hafskipabryggjunum var hægt að skipa um 250-

350 tonnum á dag, kolageymslan gat hýst 12-14 þúsund tonn af kolum og saltgeymslan 

gat geymt 3000 tonn af salti. Þeir lögðu vegi um eyjuna og það voru mjög stórir 

fiskreitir  þar líka. Margt annað gerðu þeir til að auðvelda viðskiptin í Viðey, m.a. var 

lagður „sími út í hana, mótorbátur var í förum til flutninga milli eyjar og lands, viti 

reistur í Geldinganesi, bryggja á Kleppi, og einnig smærri bryggjur í Viðey fyrir báta til 

að athafna sig við.“
67

 

Gengu framkvæmdir í Viðey fljótt og vel fyrir sig sem hafði þau áhrif að álit á 

félaginu jókst. „Þarna var sem sagt tryggð örugg afgreiðsla fyrir skip félagsins, skútur 

og togara og vöruflutningaskip, og fengin góð aðstaða til að kaupa fisk til verkunar og 

útflutnings í stórum stíl.“
68

 

Fór í kjölfarið að fjölga mjög íbúum í Viðey og í manntali frá 1910 eru 107 

manns skráðir með búsetu í Viðey.
69

 „Þegar flest var voru 86 manns með fasta búsetu í 

Viðey en yfir vetrarmánuðina, þegar mest var að gera, voru þar stundum vel á þriðja 

hundrað manns að störfum.“
70

 Var til að mynda sett auglýsing í Ísafold þar sem óskað 

var eftir 30-40 stúlkum við fiskverkun í Viðey yfir vor og sumartímann.
71

 Til 

samanburðar má geta þess að í Reykjavík árið 1910 bjuggu 11.600 manns en á Íslandi 

öllum bjuggu 84.528 manns.
72

 Miðað við þessar tölur þá unnu u.þ.b. 2,5% af 

Reykvíkingum hjá Milljónafélaginu í Viðey árið 1910. 

Í júlí árið 1907 komu til landsins tveir af framkvæmdastjórum félagsins, þeir 

Aage Möller og Christian Rasmussen. Með þeim í för var einn af stjórnendum félagsins, 

K.C.J. Nielsen. Komu þeir til að skoða eign sína og framkvæmdirnar sem voru á 
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þessum tíma komnar á fulla ferð.
73

 Nielsen kom einnig til landsins um sumarið 1909 og 

tók hann meðal annars þátt í því að bjóða 43 manna hóp af Dönum, sem var staddur hér 

á landi í skemmtiferð, í skoðunarferð um Viðey. Einnig var fjölda bæjarbúa boðið að 

skoða eyjuna og þau mannvirki sem Milljónafélagið var búið að reisa. Var gestunum 

boðið upp á kaffiveitingar og undir lok skoðunarferðarinnar var þeim boðið upp á 

kampavín. Nielsen lýsti fyrir gestunum framkvæmdum félagsins og einnig 

fyrirætlunum. Var frekar leiðinlegt veður á meðan á þessa heimsókn stóð yfir, allhvasst 

en rigndi þó ekki.
74

 Tími Nielsen hér á landi var samt ekki góður fyrir heilsu hans, en 

hann lá mikið veikur allt sumarið vegna eyrnasjúkdóms. Í september sigldi hann til 

Edinborgar þar sem læknir hans frá Kaupmannahöfn hitti hann og framkvæmdi á honum 

holskurð. Sú aðgerð gekk ekki sem skyldi og lést hann um nóttina.
75

 

Önnur viðskipti og verslanir 

Þótt starfsemi Milljónafélagsins hafi að mestu gengið út á útgerð, þá var margt 

annað sem það fékkst við. Í Viðey framleiddi Milljónafélagið mjólk sem gekk vel að 

selja og gekk undir heitinu „Viðeyjarmjólkin“ en mjólk hafði verið lengi seld frá Viðey, 

löngu áður en Milljónafélagið fór að koma sér þar fyrir. Var Milljónafélagið meðal 

helstu mjólkurframleiðenda á Íslandi og í júní árið 1912 komust þeir og aðrir 

mjólkurframleiðendur á Íslandi sér saman um nýtt mjólkurverð vegna aukins kostnaðar 

við mjólkurframleiðslu.
76

 Árið áður setti Milljónafélagið auglýsingu í allavega þrjú 

dagblöð þar sem þeir ítrekuðu að ekki stæði til að hætta að selja „Viðeyjarmjólkina“. 

Var þessi auglýsing sett fram þar sem ein mjólkursölukona í Reykjavík var að breiða „út 

á meðal fólks, að hætt verði innan skamms að selja mjólk Viðey hér í Reykjavík.“
77

 

Godthaab húsið í miðbæ Reykjavíkur var ein af helstu verslunum þar og gekk sú 

verslun mjög vel. Voru þeir með mikinn fjölbreytileika af vörum til sölu, seldu þeir m.a. 

„eldhúsgögn úr aluminum“, en það voru t.d. pottar, katlar, pönnur og skaftpottar.
78

 

Einnig seldu þeir veggjapappír, reykt flesk, reykt svínslæri, reykt bjúgu, baunir, salt, 

færi, kaðla, öngla, sjóföt, handsápur, nærföt, millifatapeysur, sokka o.s.frv.
79
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Milljónafélagið lagði áherslu á að stækka við sig allan þann tíma sem það var 

starfrækt og keypti verslanir og húsnæði út um allt land. Í byrjun árs 1908 keyptu þeir 

verslanir á Vesturlandi „er kendar hafa verið við N. Chr. Gram, við Dýrafjörð (Þingeyri 

og Haukadal) og Breiðafjörð (í Stykkishólmi og Sandi).“
80

 Árið 1909 keyptu þeir tvö 

hús í Reykjavík á Vitastíg 11
81

 og Klapparstíg 20.
82

 Einnig eignaðist Milljónafélagið 

húseignir á Laugavegi 64, Vesturgötu 46 og hálft húsið á Grettisgötu 10.
83

 

 

                                         
84

 

Skipakostur 

Fiskur var það sem reksturinn snerist mest um hjá Milljónafélaginu. Á þessum 

tíma var aðalfiskimarkaðurinn á Spáni og gátu ýmsir hlutir orðið til þess að fiskverðið 

hækkaði eða lækkaði frá ári til árs um allt að þriðjung. Þjóðir áttu í stríði og allskonar 

smáerjur voru í gangi sem gátu leitt til truflana á viðskiptum. Markaðsverð gat ráðist af 

árferði í viðskiptalöndum og páfinn gat haft áhrif með sínum tilskipunum um föstuhald. 

„Óvissan var þannig mikil af ýmsum ástæðum í fisksölu.“
85

 Eins og sést þá fylgir því 

nokkur áhætta að stunda útgerð, hún getur gefið mjög vel af sér eða skilað af sér miklu 

tapi. Þetta var ein af stóru áhættunum sem Milljónafélagið stóð frammi fyrir og átti þetta 

eftir að verða eitt af mörgum ástæðum þess að félagið starfaði svona stutt. 
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Togarar, kútterar og flutningaskip voru dagleg sjón. Skipin voru þau verkfæri 

sem Milljónafélagið var rekið á og á þessum sjö árum sem félagið var starfrækt voru 

a.m.k. 40 skip sem voru að einhverju leyti hluti af rekstri þess. Thor og Pétur komu með 

sín skip inn í félagið þegar það var stofnað. 

Öruggar heimildir um tölu þilskipa (seglskipa) verða ekki til fyrr en 1897, en þá 

gengu 128 þilskip til veiða frá Íslandi, þar af 30 frá Reykjavík.
86

 Þegar skoðaðar eru 

tölur yfir fjölda skipa sem stunduðu fiskveiðar á Íslandi á þessum tíma náði fjöldi 

þilskipa hámarki árið 1906, en þá voru skráð 169 þilskip á Íslandi, en heildarfjöldi 

fiskiskipa á þessum tíma voru 173, þar af 42 í Reykjavík.
87

 Árið 1905 eignuðust 

Íslendingar sinn fyrsta botnvörpung (togara) og var það til þess að þilskipum fór að 

fækka og botnvörpungum að fjölga,
88

 en árið 1915 voru botnvörpungarnir orðnir 20 

talsins og þilskipin 95, ásamt 40 mótorskipum.
89

 

Skip Péturs 

Haustið 1907 voru skráð 17 skip á nafni P. J. Thorsteinsson & Co. og voru þetta 

allt skip sem höfðu áður verið í eigu Péturs.
90

 Þessi skip voru: skonnortan Thjalfe, 

kútterarnir Helga, Ásta Borghildur, Pilot og Katrín, jagtin Kári, gufubáturinn Rúna og 

einnig bátarnir Gyða, Hermann og María. Einnig var 5/8 hlut í kútternum Kjartan 

afsalað til Milljónafélagsins.
91

 Einnig gengu kútterarnir Sljettanes, Haganes, Langanes, 

Kópanes, Hvassanes og Lull til félagsins.
92

 Á um 20 ára tímabili hafði Pétur J. 

Thorsteinsson eignast þessi skip og núna voru þau komin inn í Milljónafélagið. Þegar 

Pétur eignaðist Bíldudalsverslunina árið 1880 keypti hann einnig á sama tíma ¾ hluta í 

jagtinni Pilot og voru þetta hans fyrstu skipakaup af mörgum.
93

 Af þessum 17 skipum 

sem hann lagði inn í félagið hafði hann átt Thjalfe einna lengst, en hana eignaðist hann 

árið 1883. Fékk hann þrjá útvegsbændur til að vera með sér í að fjárfesta í þessari 44 

lesta skonnortu. Þessir bændur ásamt öðrum höfðu reynslu af „forvera Péturs, að 
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þilskipaútgerð efldi verzlunina og þar með atvinnulíf fólksins.“ Reyndust þessi 

skipakaup mjög vel þar sem aflinn á þilskipum árið 1883 hafði verið mjög góður og þá 

sérstaklega á Thjalfe. Var það til þess að Pétur vildi ólmur eignast fleiri skip.
94

 

Eins og sjá má þá var Pétur ekki það vel efnaður að hann gæti keypt skip einn síns 

liðs en hann var afar fær í því að fá efnaða menn til að fjárfesta í sameiningu í skipum. 

Sem dæmi þá fékk hann hina svokölluðu Álftamýrarfeðga með sér í lið til að láta smíða 

30 lesta skip í Noregi „og skyldi Pétur eiga fjórða hlutann en Álftamýrarmenn þrjá 

hlutana“ en skipið kostaði 9.200 kr. Kom skipið til landsins í maí 1885 og var það skýrt 

Katrín eftir dóttur Péturs.
95

 Einnig lét Pétur smíða skipið Kjartan á svipuðum tíma í 

Noregi og var það 27 tonn að stærð. Eins og í hinum skipakaupunum þá fékk hann 

nokkra með sér til að fjármagna kaupin og greiddi hver þeirra 1/5 af kaupverðinu sem 

var 8.300 kr.
96

 

Árið 1890 jók Pétur umsvif sín og bætti við sig skipum. Hann var orðinn talsvert 

betur stæður í viðskiptalífinu og gat farið að fjármagna kaup á skipum án stuðnings frá 

öðrum. Þilskipin Thjalfe, Katrín og Kjartan voru núna eingöngu öll í hans eigu. Árið 

1890 kaupir hann þilskip „sem hann nefnir eftir dóttur sinni Helgu, og 1892 kaupir hann 

annað, sem hann skírði í höfuðið á tvíburasystrunum Ástu og Borghildi. Sama ár lét 

hann smíða sér á Bíldudal jagtina Gyðu (enn eitt dótturnafn). … Árið 1893 lætur hann 

smíða sér þilskipið Rúnu, stytting á nafni Guðrúnar dóttur hans, fæddri 1890, og 

sumarið 1894 gengu 10 þilskip frá Bíldudal.“
97

 Það voru þrjú skip sem Pétur lét smíða á 

Bíldudal, Gyða og Rúna sem var minnst á hér á undan og einnig María, en Pétur átti 

þrjú skip sem hétu María. Fyrstu Maríuna eignaðist Pétur í apríl 1882, en skipið hét 

fullu nafni Marie Dorothea. Ekki er alveg ljóst hvað varð af fyrstu Maríu en því er 

ýmist haldið fram að skipið hafi verið mjög gamalt og eyðilagst fljótt en því hefur 

einnig verið haldið fram að Pétur hafi selt skipið 1890 og það hafi verið enn á siglingu 

um aldamótin 1900.
98

 Árið 1897 eignast Pétur aðra Maríu sem var smíðuð í Þýskalandi 

árið 1849. Árið 1905 var skipið „talið ónýtt og rifið samkv. bréfi dags. 27. apr. 1905 .“ 
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Það sama ár var tekið í notkun þriðja Marían sem Pétur lét smíða á Bíldudal.
99

 Var sú 

María þar af leiðandi yngsta skipið sem Milljónafélagið eignaðist. 

Um aldamótin var Pétur líka farinn að gera út frá Vatneyri og var skipafloti hans 

um 25-27 skip. Árið 1898 eignaðist hann fimm kúttera, Haganes, Hvassanes, Kópanes, 

Langanes og Sljettanes. Voru þetta stærstu skipin hans, um 50-80 tonn með um 15-25 

manna áhöfn. Áður en hann eignaðist kútterana voru Kjartan og Tjalfe stærst, um 30-40 

tonn með 15 manna áhöfn en Gyða var minnst, um 8 tonn með 6 manna áhöfn.
100

 Gyða 

var eitt af skipunum sem fórust í tíð Milljónafélagsins en það sökk í apríl 1910 í mynni 

Arnarfjarðar með allri áhöfn.
101

 Haganes var stundum notað undir vöruflutninga og 

voru starfsmenn á skipinu á aldrinum 14-46 ára.
102

 Sljettanes var gert út frá Reykjavík 

þegar það var í þjónustu Milljónafélagsins. Voru áhafnarmeðlimir á bilinu 17-26 manns 

á aldrinum 14-58 ára.
103

 

Sem dæmi um hvernig kaup og kjör voru hjá áhafnarmeðlimum á skipum 

Milljónafélagsins þá var maður að nafni Einar Magnússon frá Álftanesi sem réð sig sem 

háseta hjá Erlendi Hjartarsyni, skipstjóra á fiskiskipinu Sljettanes. Var þessi samningur 

undirritaður 30. júní 1910 og gilti hann fyrir sumartímann það ár. Var þessi samningur 

ákveðin samkvæmt samþykki útgjörðarmanna við Faxaflóa frá des. 1908 og jan. 1909. 

Voru kaup fiskimanna á fiskiskipum samkvæmt þessum samningi kallaðir „hálfdrætti“, 

en í samningnum er svo kveðið á að „hásetar skulu á handfærafiskiríi hafa helming af 

afla sínum, utan tros, það skulu þeir hafa alt (en það er lúða, skata og steinbítur).“
 104

 Í 

fljótu bragði hljómar það eins og að hásetinn fái í hendur helming af þeim fiski í laun 

sem hann veiðir en svo er ekki raunin. Það sem gerist er að hásetinn fær greitt frá 

útgerðarmanni ákveðið verð samkvæmt þeim afla sem hann veiðir, eða í þessu tilviki 

helminginn af því sem hann veiðir. Virkar þessi samningur sem ákveðinn hvati fyrir 

hvern háseta til að vera duglegur í vinnunni og veiða sem mest svo hann fái sem mest 

borgað.
105

 Útgerðarmaður á að sjá hásetanum fyrir fæði á meðan hann er á skipinu en 

það eru önnur gjöld sem hásetinn þarf að reiða af hendi samkvæmt samningnum: 
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1) Salt samkvæmt reikningi, eða með öðrum orðum hlutfallslega á hvert 

skippund af fiski, eptir því hve mikið salt hefur verið brúkað á skipinu á 

útgjörðartímanum, þó aldrei hærra en 5 kr. á hvert skpd. af verkuðum fiski. 

Verkun og sortering með 4.50 – fjórum krónum og fimtíu aurum – á hvert 

skippund. 

2) Helming alls kostnaðar á beitu og ís, sem skiptist svo jafnt milli skipverjanna. 

3) Vátrygging á afla skipsins, að rjettu hlutfalli við skipseiganda. 

4) Veiðarfæri öll, svo sem öngla, lóð og línur. 

5) Út- og uppskipun annist hásetar alla útgjörðarmanni að kostnaðarlausu. 

 

Að auki þarf hásetinn að hreinsa skipið og einnig mála ef skipstjórinn biður hann 

um það. Ef hásetinn stendur ekki við samninginn þá þarf hann að greiða útgjörðarmanni 

100 kr. í skaðabætur.
106

 Ekki var þetta samt eina staðlaða formið á samningum sem 

menn gerðu þegar þeir réðu sig á fiskiskip. 

Annað dæmi skal nefnt um samning sem gerður var á svipuðum tíma eða þann 

21. febrúar 1910. Sjö skipverjar undirrituðu samning um að ráða sig á skipið Svendborg 

sem var í umsjón Milljónafélagsins í Reykjavík. Var þetta enskt botnvörpuskip og réðu 

þeir sig frá 1. mars til lok apríls með möguleika á framlengingu ef enn væri óskað eftir 

vinnukröftum þeirra. Í samningnum er listað upp hver störf þeirra eru á skipinu en þeir 

eiga að „að taka ámóti fiskinum jafnskjótt og hann er innbyrtur, blóðga, hausa, slægja, 

fletja, þvo og salta, allt eftir fyrirskipun manns þess er settur verður yfir okkur í þessu 

efni, og segjum vjer okkur skylt að hliða honum og yfir høfuð gjøra allt er í okkar valdi 

stendur til þess að fiskurinn geti orðið 1sta.flokks vara.“ Kaupið var 75 kr. á mánuði en 

ef þeir fóru vel með fiskinn og meira en 80% af honum reyndist vera fyrsta flokks vara 

þá fengju þeir auka 5 kr. á mánuði en 10 kr. aukalega á mánuði ef meira en 85% var 

fyrsta flokks. Þeir fengu útborgað í lok hvers mánaðar en ef einhver myndi rjúfa 

samninginn þá þyrfti hann að borga 150 kr. í skaðabætur.
107

 

Pétri var mjög annt um skipin sín og lét hann m.a. mála þau árlega. En það voru 

ekki eingöngu skipin sjálf sem Pétri þótti vænt um: 
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   Öllum sögnum ber saman um, að útgerð Péturs hafi öll verið til mikillar 

fyrirmyndar, skipum hans hafi verið vel við haldið enda til þess betri aðstaða en 

annars staðar víðast, þar sem Pétur rak skipasmíðaverkstæði og járnsmiðju. … 

   Ekki var það sagt að skapi Péturs, að skip hans lægju um of í höfnum, en 

honum var heldur ekki rótt, ef þau náðu ekki höfn í tæka tíð, ef hart veður brast 

á. Þá var hann órólegur mjög þar til hann hafði spurnir af skipum sínum í vari. 

Manntjón var lítið á flota Péturs og minna en almennt gerðist á skútuflota 

landsmanna, sem varð mikið og meira en á árabátaflotanum, en var þó ærið þar, 

og kom mönnum það á óvart, því að þess hafði verið vænzt að sóknin á þessum 

stóru skipum drægi úr hinu mikla manntjóni í árabátasókninni. Í sókn þessa tíma 

á árabátum og skútum fórust hátt í hundrað landsmanna árlega. … 

   Pétur lét sig miklu skipta mannráðningar á skip sín, enda afli mjög kominn 

undir því hversu duglegum færamönnum skipin voru mönnuð. Þá var og ekki 

síður nauðsynlegt að skipin væru sem mest mönnuð öruggum sjómönnum, ef 

þau áttu að bjargast undan mannskaðaveðrum. Og eru um það margar sagnir, að 

þessi seglskip björguðust oft af handtökum og snarræði einstakra 

afrekssjómanna í áhöfninni. 

   Pétur var sagður þekkja nálega hvern mann á skipaflota sínum og vita á honum 

deili, og réði mjög á sín skip sjálfur, spurði gjarnan þann, sem leitaði eftir 

skipsrúmi, hverra manna hann væri.
108

 

 

Skip Thors 

Þau skip sem Thor Jensen lagði inn í Milljónafélagið 6. nóvember 1907 voru 

þilskipin Töjler, Ragnheiður, Njáll og Portland.
109

 Einnig kom eitt skip seinna inn í 

félagið, en það var skútan Ágúst. Togarinn Jón forseti var aldrei eign Milljónafélagins 

en var mikið notaður fyrir það félag. 

Það liðu 17 ár frá því að Thor settist að á Íslandi þangað til að hann eignaðist 

fyrsta skipið sitt. Gerðist þetta vorið 1895 þegar Thor var að stunda viðskipti í Englandi 

þar sem hann seldi búfé. Haustið áður hafði hann hafið viðskipti við Louis Zöllner og 

gekk Thor mjög vel að selja vörur frá honum á Íslandi. Í febrúar 1895 sigldi Thor til 
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Englands þar sem hann greiddi Zöllner sín umboðslaun fyrir vörurnar og á sama tíma 

keypti Thor tvö þilskip, Castor og Pollux
110

. Fékk Thor lánað fjármagn frá Zöllner til 

skipakaupanna. Ekki gekk Thor samt vel að reka útgerð fyrstu árin sín. Vetrarvertíðin 

1896 var til að mynda mjög rýr. Þegar Thor var staddur í Englandi 1898 keypti hann og 

Zöllner saman þrjár skútur. Voru þetta mikil óheillakaup því að öll þrjú skipin 

strönduðu og eyðilögðust á innan við ári. Ekki er vitað um afdrif Castor en Thor missti 

Pollux árið 1899 þegar hann varð gjaldþrota.
111

 Athyglisvert er að átta árum síðar 

eignast Milljónafélagið skip sem kallaðist Pollux og er það möguleiki að það hafi verið 

sama skipið og Thor átti.
112

 

Þegar Thor rak Godthaabsverslunina átti hann í miklum viðskiptum við 

útgerðarmenn er stunduðu þilskipaveiðar. Þótt Thor hafi reynt að stunda sem mest 

viðskipti gegn staðgreiðslu þá var það ekki svo auðvelt þegar kom að 

útgerðarmönnunum. „Menn þurftu að fá vörur til útgerðarinar út í reikning og greiða 

með aflanum. En aflinn á skútunum var misjafn og brást stundum, eins og við var að 

búast. Gripu útgerðarmenn þá einatt til þess að láta hlut í skipunum upp í skuldir.“
113

 

Þannig fór það svo að Thor eignaðist hlut í fimm skipum, Ragnheiði, Sophie Wheatley, 

Portland, Njál og Gamm. Thor var ekkert sérstaklega ánægður með þessar skútur sem 

hann eignaðist hlutdeild í. Þetta voru skip sem breskir útgerðarmenn voru hættir að nota 

og seldu Íslendingum. Bretarnir voru farnir að snúa sér meira að togurum og voru þeir 

að ná upp miklu meiri afla á þeim heldur en á skútunum. Thor fór af stað með 

endurbætur á skútunum og lét setja vélar í þær svo hægt væri að veiða meiri fisk og 

standa ekki svo langt að baki Bretum í þeim málum.
114

 

Árið 1906 varð Thor fyrir miklu áfalli þegar tvö af skipum hans með samtals 29 

manna áhöfn fórust. Sophie Wheatley fórst 7. apríl 1906 vestur undir Mýrum með 24 

manna áhöfn. Þennan sama dag fórust tvö önnur skip í þessu ofsaveðri sem gekk yfir 

landið þennan dag, þannig að samtals létust 68 skipverjar á þessum degi og er þetta 

einhver mesti mannskaði sem gerst hafði á Íslandi í langan tíma.
115

 Hinn 25. september 

sama ár fórst annað skip í eigu Thors, en það var galeasinn Hjálmar með allri áhöfn, 5 
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manns. Á einu ári höfðu 29 starfsmenn Godthaabsverslunarinn farist. Hafði þetta mikil 

áhrif á Thor að hann varð „fráhverfari skútuútgerðinni en nokkru sinni áður. Framundan 

voru fyrirætlanirnar um togaraútgerðina með stórauknu öryggi fyrir sjómennina. Með 

haustinu átti nýi togarinn að koma, ef allt færi eins og ætlað var.“
116

 Var þessi togari, 

Jón forseti, fyrsti botnvörpungurinn sem Íslendingar létu smíða og kostaði hann samtals 

153.000 kr. Var þetta skip mikið þrekvirki fyrir íslensku þjóðina en Thor hafði lagt 

mikla vinnu og skipulagningu í smíði þessa skips. Skipið var um 250 tonn að rúmmáli 

og var hann á fiskveiðum með á bilinu 8-29 manna áhöfn sem voru á aldrinum 16-56 

ára.
117

 Skipið kom til landsins í ársbyrjun 1907 og var það í eigu Alliance. Þótt Jón 

forseti hafi aldrei verið í eigu Milljónafélagsins fékk félagið mikinn fisk frá skipinu og 

seldi einnig útgerðarvörur til skipsins.
118

 

Það var annað skip í eigu Thors sem Milljónafélagið naut fyrst góðs af en 

eignaðist síðan að lokum. Var það skútan Ágúst sem Thor hafði keypt árið 1905. Voru 

fjórir aðrir skipstjórar með honum í þessum kaupum og stofnuðu þeir síldveiðifélagið 

Draupni sem átti skipið. Milljónafélagið naut góðs af skipinu en svo fór að Thor seldi 

Ágúst til Milljónafélagsins í lok árs 1908.
119

 Skipið þjónustaði Milljónafélagið þangað 

til að það brann og sökk við Snæfellsnes 27. ágúst 1913.
120

 

Kútterinn Töjler eignaðist Thor sumarið 1905 þegar hann seldi smábýli sem 

hann átti í Vatnsmýrinni. Alveg frá því að Thor yfirgaf Borgarnes, hafði hann alltaf 

saknað búskaparins. Þegar Godthaabsverslunin var komin vel af stað keypti hann 

smábýli í Vatnsmýrinni sem nefndist Bráðræði. Hann lagði út í mikinn kostnað til þess 

að gera landið gott til ræktunar og lét reisa fjós fyrir 30 kýr. Varð þessi staður að 

einskonar áhugamáli Thors þar sem hann gat sloppið út úr ösinni í bænum. Gekk 

búskapurinn svo vel að Thor sá fram á að hann þyrfti að stækka við landsvæðið sem 

hann hafði til ræktunar í Vatnsmýrinni. Ekki fékk hann meira land frá bæjarstjóranum til 

ræktunar og neyddist hann því til að selja Bráðræði og var kútterinn Töjler eitt af því 

sem hann fékk upp í söluna.
121
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Töjler var þilskip sem notað var til fiskveiða. Sigldi skipið með um 15-22 manna 

áhöfn á aldrinum 15-63 ára.
122

 Í mars árið 1913 eyðilagðist skipið í miklu ofsaveðri á 

Þingeyri.
123

 Ragnheiður var þilskip sem notað var til fiskveiða og stundum fyrir 

vöruflutninga. Sigldi skipið með um 16-27 manna áhöfn á aldrinum 13-58 ára.
124

 Árið 

1914 var skipið selt til Færeyja.
125

 Portland var þilskip sem var síðan gert að vélskipi. 

Var það notað til fiskveiða og sigldi skipið með um 10-23 manna áhöfn á aldrinum 15-

67 ára.
126

 Eins og Ragnheiður þá var Portland selt til Færeyja árið 1914.
127

 Njáll var 

þilskip sem var oftast notað undir vöruflutninga en einnig til fiskveiða. Sigldi skipið 

með um 3-9 manna áhöfn á aldrinum 18-45 ára.
128

 

Skip Milljónafélagsins 

Eins og sést hér að ofan þá lögðu Pétur og Thor samtals 22 af sínum skipum inn 

í Milljónafélagið. Ekki voru þetta samt einu skipin sem sigldu fyrir félagið því að vitað 

er til um allavega 18 skip í viðbót sem félagið eignaðist á því tímabili sem fyrirtækið var 

starfrækt. Þessi skip eru eftirfarandi; Björn Ólafsson, Freyr, Gestur, Geysir, Greta, 

Guðrún, Gunnar, Haraldur, Ísafold, Juliette, Olivette, Pollux, Skarphjeðinn, Snorri 

Sturluson, Sösvalen, Valur, Vega og Ægir
129

. 

Milljónafélagið lét ekki smíða nein skip fyrir sig, öll skipin sem þeir eignuðust 

voru notuð og misgömul. Elsta skipið var án efa Ásta Borghildur sem Pétur. J. 

Thorsteinsson eignaðist 1892, en skipið, sem var út eik og furu, var smíðað í Noregi 

árið 1830. Ekki náði það skip að þjónusta Milljónafélagið allan þann tíma sem félagið 

var starfrækt þar sem að skipið var talið ónýtt og tekið af skrá í desember árið 1911.
130

 

Skipin voru þó ekki öll þetta gömul, en fyrir utan Ástu Borghildi þá var elsta skipið svo 

vitað er Hvassanes en það var smíðað 1864. Ekki er vitað um smíðaárin á öllum skipum 

Milljónafélagsins en vitað er um smíðaár á 30 af 40 skipum sem staðfest er að hafa 

verið í eigu félagsins. Nánast öll skipin voru smíðuð fyrir aldamótin 1900. Flest skip í 
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eigu Milljónafélagsins voru smíðuð á áratugnum 1880 til 1889 en það voru allavega 

fimmtán skip. Frá 1890 til 1899 voru allavega átta skip smíðuð og fyrir 1880 voru 

allavega fimm skip smíðuð. 

Það eru nokkur skip sem ekki er hægt að segja til um hversu lengi þau 

þjónustuðu Milljónafélagið, en þau eru t.d. Gestur, Juliette, Vega og Ægir. Svo voru 

einnig skip sem lentu í hremmingum eða fórust. Í mars mánuði árið 1913 voru allavega 

3 skip á vegum Milljónafélagsins sem lentu í miklum hremmingum. Björn Ólafsson 

„rak á grynningar út af Akureyri“ og þurfti að kalla út björgunarskip til að ná því út. 

Skipið skemmdist ekki mikið við þetta. Á svipuðum tíma á Bíldudal rak Gunnar á land 

„og brotnaði hann mjög.“ Einnig skemmdist Töjler eins og áður hefur verið minnst á.
131

 

Þegar Milljónafélagið lagði af stað upphaflega gaf það út kynningarbækling þar 

sem m.a. var talað um að keyptir yrðu tveir togarar árið 1907 en kaupum á seinni 

togaranum var frestað. Togarinn Snorri Sturluson var fyrsta skipið sem Milljónafélagið 

keypti og áttu þau kaup sér stað 10. júní 1907.
132

 Skipið var mjög stórt miðað við önnur 

skip á þessum tíma, var 206 tonn og var smíðað í Englandi árið 1900. Togarinn stundaði 

fiskveiðar með um 17-22 manna áhöfn sem voru á aldrinum 15-58 ára.
133

 Eftir að skipið 

hafði þjónustað Milljónafélagið eignaðist Kveldúlfur skipið árið 1915 en Kveldúlfur var 

útgerðarfélag sem Thor Jensen stofnaði ásamt sonum sínum árið 1912.
134

 

Það voru tveir aðrir togarar sem Milljónafélagið kom síðar til með að eignast 

seinna meir. Fyrst ber að nefna togarann Frey sem var smíðaður 1891 í Skotlandi
135

 og 

var um 145 tonn. Áður en Milljónafélagið eignaðist togarann eignaðist 

fiskveiðihlutafélagið Ingólfur, sem m.a. Pétur J. Thorsteinsson var í stjórn hjá, skipið í 

apríl 1908. Togarinn gerði út frá Bíldudal fyrsta árið en árið 1909 eignaðist 

Milljónafélagið togarann.
136

 Togarinn stundaði fiskveiðar með um 11-25 manna áhöfn 

sem voru á aldrinum 15-49 ára.
137

 Árið 1913 strandaði togarinn í Reykjavík og 

mölbrotnaði.
138
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Í lok árs 1908 eða í byrjun árs 1909 eignaðist Milljónafélagið þriðja togarann 

sem hét Valur.
139

 Togarinn var smíðaður í Englandi árið 1894.
140

 Valur stundaði 

fiskveiðar með um 10-20 manna áhöfn sem voru á aldrinum 17-49 ára.
141

  

Voru þetta einu togararnir sem Milljónafélagið eignaðist. Öll hin skipin voru t.d. 

kútterar, skonnortur, mótorbátar og gufuskip. Þegar togararnir komu til sögunnar þá var 

hægt að veiða miklu meira af fiski en hægt var á þilskipum. Var það helst vegna þess að 

togarar voru næstum helmingi stærri en þilskipin og gátu siglt allt árið um kring en 

þilskipin gátu helst verið á ferðinni frá febrúar til október ef þau gerðu út frá Reykjavík 

en styttra ef þau gerðu út frá Vesturlandi.
142

 Ef skoðaðar eru tölur um þilskipsafla og 

botnvörpungsafla fyrir vetrarvertíðina 1911 þá voru níu þilskip og þrír botnvörpungar á 

vegum Milljónafélagsins gerð út frá Reykjavík. Samtals var afli þilskipanna 261.000 en 

afli botnvörpungana var 280.000.
143

 

Eins og sést á þessari talningu þá eru allavega 40 skip sem eru staðfest að hafi 

siglt fyrir Milljónafélagið en þau voru miklu fleiri. Í bæklingi sem Milljónafélagið gaf út 

fyrir sjávarafurðasýningu sem fór fram í Kaupmannahöfn dagana 5. júlí til 26. ágúst 

1912
144

, er sagt frá starfsemi félagsins. Gekk Milljónafélaginu mjög vel á þessari 

sýningu og hlutu þeir gullverðlaun fyrir íslenskar fiskafurðir.
145

 Þar eru þessir þrír 

togarar nefndir á nafn en ekkert af hinum skipunum. En það er tilgreindur fjöldi af 

skipum sem Milljónafélagið rak og er fjöldinn samtals 55 skip. Þau voru starfrækt þegar 

þessi bæklingur var gefinn út árið 1912. Einnig eru taldir upp níu staðir á landinu þar 

sem Milljónafélagið var með starfsaðstöðu en þeir voru í Reykjavík, Viðey, Hafnarfirði, 

Gerðum, Vatneyri, Bíldudal, Þingeyri, Ólafsvík og Dýrafjörð. Er tilgreindur fjöldi skipa 

sem gerir út frá þessum stöðum. Í Reykjavík, Viðey og Hafnarfirði voru gerð út 12 skip, 

í Gerðum 10 skip, á Bíldudal 10 skip, á Vatneyri 8 skip og á Þingeyri 15 skip.
146

 Eins og 

sést þá vantar að minnsta kosti 15 skip í þessa upptalningu á skipum sem sigldu fyrir 

Milljónafélagið. Óvíst er hvort við munum nokkurn tímann vita hvað öll skipin hétu 
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sem sigldu fyrir þetta félag. Hér fyrir neðan eru talin upp þau 40 skip sem vitað er til að 

Milljónafélagið hafi átt á þeim tíma sem fyrirtækið var starfrækt. Kemur þar fram nafn 

skipsins ásamt umdæmisstafi, tímabilið sem skipið var í notkun hjá félaginu, fjöldi 

áhafnarmeðlima, skipastærð, tegund skips og smíðaár. 

 

NAFN ÁRTAL Í FJÖLDI STÆRÐ TEG. SM. 

 NOTKUN ÁHÖFN   ÁR 

Ágúst RE 53 1908-1913 7-12 51,23 Skúta ? 

Ásta Borghildur BA 68 1907-1911 10-13 36 Kútter 1830 

Björn Ólafsson GK 21 1910-1913 23-28 99,16 Þilskip 1884 

Freyr GK 340 1909-1913 11-25 152,02 Botnvörpung. 1891 

Gestur EA 35 (1912-1914) 12 18,87 Seglskip ? 

Geysir ? 1912-1914 18 29 ? 1861 

Greta RE 37 1910-1913 19-28 80,99 Seglskip 1885 

Guðrún RE 77 1909-1912 17-23 74,54 Seglskip 1884 

Gunnar ? 1910-1913 6 10,96 Mótorskip ? 

Gyða BA 69 1907-1910 6-8 5,98 Seglskip 1892 

Haganes GK 9 1907-1914 14 49,61 Kútter 1885 

Haraldur RE 16 1910-1913 12-25 27,55 Kútter 1882 

Helga BA 67 1907-1913 13-17 29,11 Kútter ? 

Hermann BA 70 1907-1914 10-12 18,96 Seglskip ? 

Hvassanes ? 1907-1908 18-20 87,74 Kútter 1864 

Ísafold BA 102 1907-1914 12-16 35,29 Kútter 1885 

Juliette ? (1911) 7 19,07 ? ? 

Katrín BA 65 1907-1914 12-16 31,02 Kútter 1885 

Kári ? 1907-1911 ? 19 Jagt ? 

Kjartan BA 66 1907-1914 12-15 28,56 Kútter 1885 

Kópanes ÍS 10 1907-1908 20 65,38 Kútter 1871 

Langanes GK 287 1907-1914 17-28 83,85 Kútter 1886 

Lull BA 125 1907-1914 9-14 27,90 Kútter ? 

María BA 101 1907-1914 11-14 30,29 Kútter 1905 

Njáll GK 23 1907-1914 3-9 37 Þilskip 1883 



38 

Olivette EA 27 1912-1914 12-15 37,13 Seglskip 1883 

Pílot BA 72 1907-1914 11-14 28,36 Kútter 1895 

Pollux BA 105  1907-1914 11-14 26,60 Seglskip 1893 

Portland RE 4 1907-1914 10-23 63,25 Þilskip 1885 

Ragnheiður RE 49 1907-1914 16-27 88,10 Þilskip 1890 

Rúna BA 71 1907-1914 9-12 19,73 Seglskip 1894 

Skarphjeðinn GK 11 1910-1914 19-25 81,82 Kútter 1885 

Sljettanes ÍS 12 1907-1914 17-26 89,57 Kútter 1886 

Snorri Sturluson RE 134 1907-1914 17-22 227,94 Botnvörpung. 1900 

Sösvalen BA 107 1907-1914 10-12 22,81 Seglskip 1891 

Thjalfe BA 64 1907-1914 13-17 46,36 Seglskip 1874 

Toiler (Töjler) RE 97 1907-1913 15-22 66,24 Þilskip ? 

Valur RE 122 1909-1914 10-20 137,11 Botnvörpung. 1894 

Vega TH 162 (1913) 12 23,22 Seglskip 1886 

Ægir ? (1909) 5 12,50 ? ? 

 

Milljónafélagið naut góðs af öðrum skipum sem voru í eigu annarra fyrirtækja 

Péturs og Thors eins og t.d. Jón forseti sem var í eigu h/f Alliance og Nora sem var í 

eigu Ísbjörnsins.
147

 Í æviminningum Thors minnist hann á nokkur skip sem sigldu fyrir 

Milljónafélagið en ekki er hægt að staðfesta að þau hafi verið í eigu félagsins. Þau skip 

sem hann minnist á eru Bonanza
148

, Gammur
149

, Modesta
150

 og Vasco de Gama
151

. Ekki 

fundust þessi skip í neinni skráningu sem getur staðfest að Milljónafélagið hafi átt þau. Í 

bindunum Íslensk skip sem Jón Björnsson tók saman voru tvö skip í eigu Péturs og tvö 

skip í eigu Thors á tíma Milljónafélagsins. Þessi skip voru ekki skráð í eigu 

Milljónafélagsins en það gæti verið að þau hafi eitthvað siglt fyrir félagið. Þessi skip 
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voru eftirfarandi: Acorn RE 131
152

, Express BA 129
153

, Ísland RE 46
154

 og Snorri goði 

RE 141
155

. 

Í nokkrum dagblaðagreinum er fjallað um gufuskipið Force sem sigldi fyrir 

Milljónafélagið þegar leið að lokum á starfsemi félagsins. Skipið var í eigu Louis 

Zöllner sem Thor Jensen hafði oft stundað viðskipti við. Var þetta stórt skip sem flutti 

m.a. hesta, fé, kol, salt, fisk o.fl. til og frá Íslandi.
156

 Undir lok árs 1913 er fjallað um 

skipið eins og það sé í eigu Milljónafélagsins en ekki hefur verið hægt að staðfesta hvort 

að Milljónafélagið hafi átt skipið eða fengið það til afnota frá Zöllner. Þegar 

Milljónafélagið var að líða undir lok undir lok ársins 1913 þá strandaði Force á skeri 

fyrir vestan Akranes. Gerðist þetta milli jól og nýárs og var skipið að flytja um 3.000 

skipspund af fiski frá Viðey sem voru metin á um 50.000 krónur.
157

 Mannbjörg varð og 

var reynt að bjarga sem mestu af farminum en áætlað er að um 500-700 skipspund af 

saltfiski hafi bjargast.
158

 Í kjölfarið var haldið uppboð á Akranesi þar sem munir sem 

björguðust úr skipinu voru boðnir upp, en mest af því sem seldist var brak úr skipinu. 

Fiskurinn var seldur á mjög lágu verði þar sem hann þótti „ekki mannamatur lengur, 

sökum þess að mikill sandur hafði gengið í hann.“
159

 

Í Viðey voru flestar skipakomur 368 eitt árið, en það kom fyrir að átta skip væru 

til afgreiðslu í einu.
160

 „Milljónafélagið varð fyrst íslenzkra félaga til þess að senda skip 

til Englands með ísfisk. Gerðist það um haustið 1907.“
161

 

Umræður á Alþingi um Viðey 

 Milljónafélagið sótti um löggildingu Viðeyjar sem verslunarstaðs. „Aðalrökin 

fyrir henni voru þau, að þá gætu skip siglt beint til hafnar í Viðey án þess að þurfa að 

fara til Reykjavíkur eða annarrar löggiltrar hafnar fyrst og sýna pappíra sína, eins og 

skipsstjórnarmönnum bar skylda til.“
162

 Á Alþingi var tvisvar lagt fram frumvarp um 
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löggildingu Viðeyjar sem verslunarstaðar, árið 1907 og 1909. Árið 1907 flutti Ágúst 

Flygenring tillögu um verslunarstað í Viðey. Fannst honum að það yrði til mikilla bóta 

fyrir Reykjavík sem var ekki með höfn og erfitt væri að ná í t.d. kol og salt. En það 

þurfti alltaf að ferja það yfir á smábátum inn á land þar sem skipin gátu ekki lagst upp 

að bryggju til að losa afla. Sumir voru á móti þessari tillögu og kallaði Guðmundur 

Björnsson Milljónafélagið „hálfútlenda gróðafjelag“. Honum fannst ekki rétt að löggilda 

höfn svona nálægt höfuðstaðnum og reyna þannig að draga úr verslun þar. Var tillagan 

felld með 11 atkvæðum gegn 8.
 163

 

 Löggilding Viðeyjar kom aftur til umræðu á Alþingi 1909 og mælti Hannes 

Hafstein fyrir frumvarpinu. Fannst honum höfnin í Viðey vera til fyrirmyndar sem var 

að hans mati meira en sagt yrði um marga aðra staði sem höfðu fengið löggildingu. 

Löggilding myndi einnig fela í sér að aðrir gætu fengið lóðir í eyjunni og rekið þar 

verslun. Enn voru skiptar skoðanir um Milljónafélagið og sumir voru á því að það 

myndi skaða Reykjavík að missa tekjur af hafnartollum. Var tillagan feld með 13 

atkvæðum gegn 11 sem var einkennilegt þar sem frumvarp til löggildingar höfðu oftast 

verið samþykkt.
164

 

Félagið fer að breiða of mikið úr sér 
Þegar Aage Möller kom í skoðunarferð um Viðey sumarið 1907 hreifst hann af 

þeirri hugmynd að félagið myndi koma sér upp fyrirmyndarbúi á eyjunni. Keypti 

Milljónafélagið í kjölfarið alla eyjuna um áramótin 1907-08 fyrir 150 þúsund krónur. 

Thor var síður en svo ánægður með kaupin á Viðey þar sem honum fannst svæðið sem 

þeir höfðu á austanverðri eyjunnar nóg. Fannst honum „að framtíð félagsins P. J. 

Thorsteinsson & Co. hafði verið teflt í fullkomna tvísýnu. Félagið, sem stofnað hafði 

verið með svo mikilli bjartsýni, var orðinn hálfgerður vonarpeningur.“
165

 

Dagblöðin fjölluðu um kaup Milljónafélagsins á þessu gamla höfuðbóli. Í Viðey 

höfðu áður búið miklir merkismenn Íslands eins og t.d. Skúli Magnússon, fyrsti íslenski 

landfógetinn, Ólafur Stephensen stiftamtmaður og seinna sonur hans Magnús 

dómstjóri.
166

 Dagblaðið Ísafold sagði að engin íslensk fasteign hefði nokkru sinni selst á 

svo háu verði og tók fram að gengið hefði verið frá kaupunum með ritsímaskeyti frá 
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stjórn Milljónafélagsins í Kaupmannahöfn.
167

 Þjóðólfur sagði að Viðey væri „komin um 

sinn að minsta kosti í hendur erlends verzlunarfélags“
168

 og Reykjavík sagði að þar væri 

„fallið eitt af Íslands elztu og mestu höfuðbólum.“
169

 

Ekki gekk reksturinn slysalaust fyrir sig og 10. nóvember 1910 brann 

bræðsluskýlið í Viðey á þremur klukkustundum og var skaðinn talinn vera á bilinu 150-

200 þúsund krónur. Ekki var samt hætta á bruna í öðrum húsum þar sem bræðsluskýlið 

stóð á afskekktum stað.
170

 Ekki var þetta eini húsbruninn í Viðey því 28. janúar 1912 

brann fiskverkunarhúsið ásamt ketilhúsinu til kaldra kola á tveimur klukkustundum. Var 

talsvert magn af fiski í húsinu en um fimmtíu manna verkamannaliði tókst að bjarga 

stórum hluta af fiskinum. Var talið að líklega hafi kviknað í út frá skorsteininum sem 

var staðsettur í miðju fiskverkunarhúsinu. Húsið var í 27 þúsund króna ábyrgð fyrir 

eldsvoða, en talið var að skaðinn hafi verið upp á 40 þúsund krónur.
171

 1. febrúar 1911 

brann verslunarhús Milljónarfélagsins á Hellusandi til kaldra kola. Var eitthvað af 

vörum sem brunnu og var húsið vátryggt fyrir um 1.400 til 1.500 kr.
172

 Í mars árið 1913 

þá var brotist inn í Godthaad og þaðan stolið um 40-50 kr. úr peningaskúffunni.
173

 

Milljónafélagið gerði allt til að auka og betrumbæta starfsemi sína. Keyptu þeir 

talsímann á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar sem var eingöngu notaður í þeirra 

þarfir.
174

 Var það líklega gert vegna þess að Pétur rak verslun í Hafnarfirði og einnig 

hafði hann í samstarfi við Thor keypt gosverksmiðjuna Kaldá í Hafnarfirði. Ekki voru 

þau kaup langlíf þar sem þeir seldu fljótlega þriðjung úr gosverksmiðjunni og er Thors 

ekki getið framar sem eins af eigendum Kaldár.
175

 Í byrjun árs 1911 birti Pétur 

auglýsinginu í Ísafold þar sem hann auglýsir gosdrykkjaverksmiðjuna til sölu með öllu 

tilheyrandi.
176

 

Milljónafélagið reyndi að láta gott af sér leiða út í samfélagið og um jólin 1910 

settu þeir upp jólatré fyrir börnin á barnaheimilinu Bjarnaborg og gáfu þeim öllum 
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gjafir. Voru það um 40 börn sem þar fengu gefins skó og föt.
177

 Á tvö hundruð ára 

afmæli Skúla fógeti var gefin út bók um líf hans og var einnig minningarsjóður 

stofnaður í nafni hans og gaf Milljónafélagið 500 kr. í þann sjóð.
178

 

Milljónafélagið líður undir lok 

Thor lagði mikið á sig við uppbyggingu Milljónafélagsins en hann var ekki 

ánægður með sitt hlutskipti. Hann var vanur að vera sinn eigin herra og ekki vanur að 

taka við fyrirmælum frá öðrum. Aage Möller leit á sig sem yfirmann félagsins og var 

sífellt að skipa Thor fyrir og krafðist ávallt ítarlegrar skýrslugerðar um rekstur og 

starfsemi félagsins. Ekki var það bara Thor sem var ósáttur heldur urðu miklir 

hagsmunaárekstrar á milli Péturs og Aage. Milljónafélagið gekk ekki sem skyldi fyrstu 

árin og spilaði þá mikið inn í að árið 1908 féll fisksverð og fjárkreppan var mikil. Óvíst 

var í ársbyrjun 1909 hvort félagið gæti fengið lán til að koma „skútum félagsins á veiðar 

vegna féleysis.“ Ekki fékkst meira lán frá Íslandsbanka en með mikilli seiglu tókst Thor 

að fá lán frá Landsbankanum.
179

 Danirnir þrír sem voru í framkvæmdastjórn vildu 

fækka um einn framkvæmdastjóra til að skera niður kostnað í 

framkvæmdastjóralaunum, en þau voru um tólf þúsund krónur á ári. Þeir töldu að segja 

þyrfti upp Pétri þar sem fyrirtæki Thors voru að skila betri hagnaði og einnig hafði Pétur 

lent í mikilli deilu við Aage varðandi framkvæmdastjóralaunin, en Aage vildi fá auka 12 

þúsund krónur á ári fyrir að annast fisksölu í Suður-Evrópu. Undir lok árs 1908 komst 

Pétur að samkomulagi við samstarfsmenn sína í Milljónafélaginu að hann hætti í 

framkvæmdastjórn. Þar sem nafn hans var í titli félagsins þá náði hann að semja við þá 

að þeir héldu nafninu gegn því að hann fengi fé til að geta byrjað nýjan 

atvinnurekstur.
180

 

Árið 1913 var Milljónafélagið þriðja ríkasta félagið á Íslandi með um 20 þúsund 

krónur í árstekjur
181

 en samt sem áður voru komnir upp ýmsir erfiðleikar í rekstri 

félagsins. Thor var ekki ánægður með margar fjárfestingar sem félagið hafði gert án 

hans samþykkis og taldi hann að fjórir framkvæmdastjórar, staddir í þremur löndum, að 

stjórna sama félaginu vera mjög óhagkvæmt. Varð það til þess að Thor reyndi að losna 
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frá félaginu og sagði upp störfum í lok árs 1912 og hvarf hann frá félaginu 1. ágúst 

1913. Hann og Pétur J. Thorsteinsson voru þó ekki lausir allra mála því að sem 

framkvæmdarstjórar og eigendur höfðu þeir undirgengist persónulegar ábyrgðir á lánum 

til félagsins, ekki síst í Handelsbanken og Nationalbanken í Kaupmannahöfn, svo einnig 

Íslandsbanka og Landsbanka. Ekki var víst að félagið gæti staðið undir þeim skuldum 

og þá yrði gengið að ábyrgðarmönnunum.
182

 

Um áramótin 1913/1914 fór orðrómur að berast um bæinn að starfsemi 

Milljónafélagsins væri að taka enda. „Kunnugum mönnum kom þetta ekki algerlega á 

óvart, og almennt var það trú manna og hafði verið síðustu árin, að félagið hefði við 

verulega fjárhagserfiðleika að stríða.“
183

 Íslandsbanki, sem hafði verið starfræktur í 

næstum 10 ár,
184

 hafði lánað Milljónafélaginu talsvert af fjámunum og varð tap bankans 

mikið við gjaldþrot Milljónafélagsins. Þá féllu einnig hlutabréf bankans talsvert í verði í 

kjölfarið. Bankastjóri Íslandsbanka sagði í viðtali við Morgunblaðið að hann hefði búist 

við þessu síðan fyrri hluta árs 1912, en þá átti Milljónafélagið að greiða nokkra víxla 

sem voru komnir á gjalddaga en þeir hefðu ekki átt fjármagn til þess. Í kjölfarið ræddi 

bankastjóri Íslandsbanka við hina bankana sem Milljónafélagið var í viðskiptum við og 

komust þau að samkomulagi um að reyna að leysa Milljónafélagið úr þessum 

fjárkröggum svo að þessi mikla starfsemi skyldi ekki skyndilega stöðvast.
185

 Var þetta 

eitt stærsta verslunarfélag hér á landi og hafði veitt mikla atvinnu. Ekki tókst að bjarga 

félaginu og liggja margar ástæður fyrir því. 

Rekstur félagsins var mjög dýr og of margir framkvæmdarstjórar með of há 

laun. Skrifstofan í Kaupmannahöfn var kostnaðarsöm og samkvæmt heimildum 

Morgunblaðsins hafði leigan af því húsnæði kostað um 100.000 kr. á ári. „Félagið varð 

að taka peninga til láns í bönkum, vextir voru háir, en hefði nægilegt hlutafé verið fyrir 

hendi, hefði það komist hjá ýmsum stórum gjöldum.“ Einnig er líklegt að eignir sem 

voru teknar inn í félagið hafi verið of hátt metnar.
186

 Skipaútgerðin gekk mjög illa, 

keypti félagið mörg gömul skip sem þurfti að gera upp og kostuðu þær viðgerðir mjög 

mikið, t.d. hafi viðgerð á þilskipum í Reykjavík kostað um 105.000 kr. og viðgerðir á 
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skipum gerðar út frá Vesturlandi um 50.000 kr. Framkvæmdir í Viðey kostuðu um 

350.000 kr. og svo voru framkvæmdir úti á landi sem urðu dýrar. Milljónafélagið tapaði 

miklu árið 1908, en þá keypti félagið Viðey og mikinn fisk, en fiskverð féll mjög mikið 

í verði síðari hluta ársins.
187

 Eins og sést eru margir þættir sem urðu þess valdandi að 

félagið varð gjaldþrota og er ekki hægt að benda á eitthvert eitt atriði sem var þess 

valdandi. 

Eftir að Thor hætti hjá Milljónafélaginu var enginn til að taka við af honum. 

Sendi félagsstjórnin í Kaupmannahöfn Halfdan Hendriksen stórkaupmann til að skoða 

reksturinn og athuga hverjar framtíðarhorfur félagsins væru. Hann fór vel yfir allar 

hliðar Milljónafélagsins og komst að þeirri niðurstöðu að félagið ætti enga framtíð fyrir 

sér. Var starfsemi þess stöðvuð í janúar 1914 og var Hendriksen falið að ráðstafa 

eignum þess og skuldum.
188

 Skipuð var skuldaskilanefnd og tók starf hennar talsverðan 

tíma. Það var ekki fyrr en í apríl 1923 að nefndin lauk störfum. Ásgeir Jakobsson segir 

að gögn um niðurstöður skuldaskilanefndar hafa ekki fundist. „Skuldaskilin voru ekki á 

vegum hins opinbera, félagið var ekki lögformlega gert gjaldþrota og gögnum þess 

trúlega verið fleygt.“
189

 

Ekki er nákvæmlega ljóst hversu mikið Milljónafélagið skuldaði hinum og 

þessum lánardrottnum eftir að starfsemi þess hætti. Er talið að félagið hafi skuldað 

Íslandsbanka 750.000 kr., Handelsbanken 1.500.000 kr. og Nationalbanken 500.000 kr. 

Einnig skuldaði félagið Eggerti Briem 87.500 kr. Er talið að heildarskuld 

Milljónafélagsins hafi verið um 3.000.000 kr.
190

 Handelsbanken gerði ráð fyrir að tap 

bankans yrði um 400.000 kr. á félaginu.
191

 

Fór fram uppboð 16. október 1914 á jörðinni Viðey ásamt öllu sem henni 

tilheyrði og keypti Eggert Briem jörðina aftur tilbaka á 60.000 kr.
192

 Í rauninni hafði 

Milljónafélagið einungis greitt Eggerti um 60.000 krónur af þeim 150.000 krónur sem 

þeir skulduðu honum fyrir eyjuna.
193

 25. ágúst 1915 var auglýst uppboð að kröfu 

Eggerts Briem þar sem seldir voru hinar ýmsu hlutir sem Milljónafélagið hafði skilið 

eftir í Viðey. Voru þetta t.d. skipskol, ofnkol, sporvagnar, uppskipunarbátar, 
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björgunarbátur, vélabátur, peningaskápur o.s.frv.
194

 Sumarið 1915 varð Viðey að 

vinsælum sumardvalastaði þar sem að margar íbúðir þar höfðu staðið auðar frá því að 

Milljónafélagið hætti starfsemi sinni þar.
195

 

Það sem tók við hjá Pétri og Thor 

Þótt að Milljónafélagið hafi endað eftir um 7 ára starfsemi þá höfðu Pétur og 

Thor sagt skilið við félagið áður en það fór á hausinn. Pétur var orðinn 54 ára gamall 

þegar hann yfirgaf félagið undir lok árs 1908. „Hann hafði varið manndómsárum sínum 

til að koma upp blómlegum fyrirtækjum á þremur stöðum, fyrst og fremst á Bíldudal, en 

einnig á Patreksfirði og í Hafnarfirði. Öll þessi fyrirtæki voru nú horfin í botnlausa hít 

Milljónafélagsins.“
196

 Árið 1910 flutti hann aftur til Íslands frá Danmörku með 

fjölskyldu sína. Hann hélt áfram að starfa við fiskiútgerð og varð hann hluti af nokkrum 

félögum og eignaðist nokkur skip. Árið 1911 stofnaði hann togaraútgerðarfélagið 

Trawlfélagið Bræðurnir Thorsteinsson í samstarfi við bróður sinn Th. Thorsteinsson. 

Reistu þeir fiskverkunarstöð á Kirkjusandi. Notuðust þeir í fyrstu við tvo togara sem 

þeir leigðu, en fljótlega létu þeir smíða tvo togara í Bretlandi. 

Árið 1912 tók Pétur ásamt sjö öðrum þátt í stofnun Fiskveiðafélagið Haukur og 

var Pétur framkvæmdastjóri. Félagið lét reisa bryggju og ýmsar byggingar við 

Reykjavíkurhöfn. Félagið lét smíða í Bretlandi togara sem fékk nafnið Ingólfur 

Arnarson. Var þetta stærsti togarinn á þessum tíma sem Íslendingar höfðu eignast. 

Pétur hélt áfram að stofna fleiri fyrirtæki í samstarfi við aðra aðila, m.a. 

Veiðarfæraverslunina Verðandi og Hlutafélagið Þorlákshöfn sem átti að vinna að 

hafnarbótum. Einnig stofnaði hann gler- og postulínsverslun sem konan hans rak. 

Árið 1916 var Pétur formaður og framkvæmdastjóri nýs félags sem hét 

Hlutafélagið Bræðingur og starfaði á Þormóðsstöðum við Skerjafjörð. Framleiddu þeir 

lýsi og veiddu síld. 

Þegar Pétur fluttist til Íslands frá Danmörku þá keypti hann húsið á Lækjargötu 

10 og bjuggu þau hjónin þar í 7 ár og fluttu síðan í nýtt íbúðarhús á Laufásvegi 46 sem 

hann lét byggja. Á þessum tíma geisaði heimsstyrjöldin fyrri sem hafði slæm áhrif á 

útgerð Íslendinga. Í kjölfarið þá dundu hvert áfallið af fætur öðru yfir Pétri og hans 
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starfsemi. Síldarsala til Svíðþjóðar varð fyrir gífurlegu tjóni vegna algers verðhruns. 

Heimskreppan fyrri reið yfir Evrópu og íslensk togaraútgerð beið tjón í kjöfarið. 

„Hauksfélagið er lýst gjaldþrota að kröfu Íslandsbanka 1922. Sama ár tekur fyrirtækið 

O. Johnson & Kaaber við rekstri Bræðings. ... Íbúðarhúsið við Laufásveg 46 er boðið 

upp og verður eign Íslandsbanka.“
197

 

Þegar hér var komið við sögu var Pétur að verða sjötugur og var búinn að missa 

allar eignir sínar og heilsu hans var farið að hraka. „Ýmsum athafnamönnum, sem orðið 

hafa gjaldþrota, hefur tekist að „bjarga“ hluta eignanna, einkum þegar reksturinn var í 

formi hlutafélaga. Slíkt var fjarri hugsunarhætti Péturs. Allar eignir hans fóru upp í 

skuldirnar. Þar var ekkert eftir skilið.“
198

 

Pétur flutti í lítið hús í Hafnarfirði árið 1924 ásamt konu sinni. Þar bjó hann það 

sem eftir var ævi sinnar en hann lést þar 27. júlí 1929, 75 ára gamall.
199

 

Thor sagði formlega skilið við Milljónafélagið í ágúst 1913 en hann hefði viljað 

losna fyrr frá félaginu. Eftir að Milljónafélagið fór á hausinn bauðst Thor að eignast 

aftur Godthaabsverslunina en hann vildi ekki fara út í smásöluverslun aftur. Thor var 

enn hugfangin af því að starfa áfram við togaraútgerð. Meðan hann var enn hluti af 

Milljónafélaginu stofnaði hann í samstarfi við Möllers bræður togarahlutafélagið 

Draupni. Keyptu þeir nýjan togara frá Englandi sem fékk nafnið Snorri goði. Gekk 

togaraútgerðin einstaklega vel hjá Thor sem var þess valdandi að fjórir elstu synir hans 

fóru að taka virkan þátt í starfsemi föður síns. Árið 1911 var keyptur nýlegur og stór 

togari sem fékk nafnið Skallagrímur. 

Í mars árið 1912 stofnaði fjölskylda Thors útgerðarfélagið Hf. Kveldúlfur. Gekk 

mjög vel strax fyrstu árin og létu þeir reisa mörg mannvirki í kringum félagið.
 200

 Varð 

félagið langstærsta útgerðarfélag á Íslandi.
201

 Þrotabú Milljónafélagsins tók sinn toll af 

Thor og varð það honum mjög kostnaðarsamt að losna undan þeim skuldum. Velgengni 

Kveldúlfs og stríðsgróðinn varð til þess að hann náði að greiða úr sínum skuldum við 

Milljónafélagið árið 1915 og líka að rjúfa tengsl við Möllers bræðurnar. 

Thor kom einnig að stofnun Eimskipafélags Íslands. Hann var í fararbroddi þar 

og hafði mikla ánægju af því. Hann var þó ekki kjörinn í fyrstu stjórn félagsins þar sem 
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hann var danskur og særði það hann mjög þar sem hann hafði búið á Íslandi frá 14 ára 

aldri og átt stóran þátt í að efla íslenska atvinnustarfsemi. 

Hann var beðinn að taka sæti í útflutningsnefnd árið 1918 til „að koma í verð 

þeim íslenskum afurðum sem bandamenn fengust ekki til að kaupa, en bönnuðu að 

seldar væru öðrum nema tryggt væri að þær kæmust ekki í hendur miðveldanna. Fer 

ekki milli mála að í þessum og öðrum viðskiptamálum vorum við Íslendingar beittir 

versta ójöfnuði.“ Var Thor ánægður að hafa verið treyst fyrir þessu verkefni og lauk 

nefndin störfum í árslok 1919.
202

 

Thor ákvað að láta syni sína sjá um Kveldúlf og fór hann aftur út í búskap. Hann 

hafði eignast margar jarðir í gegnum árin og veitti búskapur honum mikla ánægju þótt 

hann hafi ekki verið eins arðsamur og fiskiútgerðin. Korpúlfstaðir eru að meðal 

merkustu eigna Thors en „þarna reis stærsta kúabú sem enn hefur sést hérlendis.“ Var 

þetta glæsilega stórbýli tilbúið árið 1930 en þá reið heimskreppan mikla yfir. Var sett á 

fót afurðasölulög sem miðuðu fyrst og fremst að því, „að sjá borgið hag sem flestra 

bænda með því að tryggja þeim eina umtalsverða markaðinn, sem þeim stóð til boða 

fyrir afurðir sínar. Í þeirri lagasetningu eða framkvæmd hennar lenti kúabúið mikla og 

vandaða á Korpúlfsstöðum á beru hjarni og króknaði á ömurlegan hátt snemma á 

heimsstyrjaldarárunum síðari.“
203

 

Thor og Margrét voru einstaklega gjafmild. Á jólunum 1915 gáfu þau „álitlega 

fjárhæð til jólaglaðnings handa hinum allra snauðustu. Fólu þau prestum bæjarins og 

stjórn Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, að annast úthlutunina.“ Þegar spænska veikin 

reið yfir landið í nóvember og desember 1918 þá gáfu þau mikið fjármagn til að hlúa að 

hinum veiku.
204

 

Margrét Þorbjörg lést 14. október 1945 úr krabbameini í brjósti. Thor lést 12. 

september 1947 eftir heilablóðfall, þá 83 ára gamall.
205
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Niðurstöður 
Ljóst er að það voru ekki eitt eða tvö einangruð atvik sem urðu þess valdandi að 

Milljónafélagið leið undir lok. Margir þættir lögðu grunninn að því að þetta félag náði 

aldrei að verða langlíft, eins og t.d. lítið rekstrarfé, óskipulag, offjárfesting o.s.frv. 

Vissulega voru þessir menn, og þá sérstaklega Íslendingarnir tveir, að leggjast út í stórt 

og mikið verkefni sem reyndist ef til vill of stórt miðað við 85 þúsund manna þjóð á 

þessum tíma. Þessir tveir aðilar höfðu náð að byggja upp verslun og útgerð hér á landi 

við góðan orðstír áður en þeir gengu í Milljónafélagið. Ef þeim hefðu verið gefnar 

frjálsari hendur og meira vægi í ákvarðanatökum, þá hefði þetta kannski náð að ganga 

upp til lengri tíma. 

Ljóst er að Aage Möller var sá sem var við stjórnvöllin og gaf út skipanir. Fall 

félagsins átti sér eiginlega stað strax fyrsta árið þegar Milljónafélagið fór mjög geyst af 

stað í uppbyggingu félagsins. Langmest orka og fjármagn fór í uppbyggingarstarfsemina 

út í Viðey og var það óþarflega stór kostnaðarliður í öllum þeirra framkvæmdum. Í eðli 

sínu er þetta mjög spennandi tilhugsun, að vera með heila eyju út af fyrir sig í öllum 

þessum framkvæmdum og það var kannski þess vegna sem sú afdrífaríka ákvörðun kom 

frá Aage Möller um að kaupa alla eyjuna undir starfsemi félagsins. Þeir höfðu ekkert að 

gera með alla eyjuna eins og Thor benti réttilega á. Starfsemi þeirra á austurhluta 

eyjarinnar hefði reynst þeim næg og þeir voru með 99 ára leigusamning. 

Pétur hafði ekki mikla reynslu af því að vinna undir öðrum, hann hafði starfað 

undir Niels Gram fyrstu níu árin sín út á vinnumarkaðinn og svo fór hann út í sína eigin 

starfsemi á Bíldudal. Hann hafði átt mjög góð samskipti við Niels og einnig seinna meir 

við samstarfsfélaga sína á Bíldudal þannig að hann þekkti það ekki að eiga í erfiðleikum 

með samskipti við samstarfsmenn sína. Samstarf Péturs og Aage versnaði fljótlega eftir 

að starfsemin var komin af stað og hafði Pétur mikið út á ákvörðunartökur Aage að 

segja. Áður en Milljónafélagið hafði verið starfrækt í tvö ár þá var Pétur búinn að koma 

sér út úr félaginu og fékk fjármagn í kjölfarið til að geta farið af stað með aðra starfsemi 

hér á landi. Kom hann á fót nokkrum félögum í samstarfi við viðskiptafélaga sem hann 

gat unnið með og gekk það mjög vel. Var Pétur örugglega feginn, eftir á, að félagið 

gekk undir nafninu Milljónafélagið en ekki nafni hans. 

Thor hafði aftur á móti áður starfað undir mönnum sem hann átti ekki svo góð 

samskipti við, eins og t.d. Akra-Jón hér á Íslandi og svo Lange sem gaf skipanir frá 
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Kaupmannahöfn. Hann starfaði vissulega örstutt hjá Akra-Jóni og var það Lange sem 

hjálpaði honum með því að útvega honum aðra vinnu. Samskipti þeirra gengu ekki vel 

en samt starfaði Thor í tíu ár undir honum. Þegar kom svo að Milljónafélaginu þá var 

Thor lengur þar en Pétur en samt var hann eins og Pétur ekki ánægður með samskiptin 

við Aage. Hann yfirgaf Milljónafélagið formlega 1.ágúst 1913 en hafði sagt upp undir 

lok árs 1912. Hann hafði verið hjá þessu félagi óánægður í næstum sex ár en þraukaði 

þar eins og hann gerði hjá Lange í tíu ár. Hann fór út í sína eigin starfsemi eftir að hafa 

verið laus frá Milljónafélaginu og gekk mjög vel. 

Það að skútuöldin hafi verið að leggjast af og að togaraöldin að ganga í garð á 

þessum tíma hafði hvað mest áhrif á það að Pétur og Thor tóku þátt í að stofna 

Milljónafélagið. Þeir höfðu eignast mörg þilskip í gegnum árin og þá sérstaklega Pétur. 

Skipin þeirra voru mörg hver orðin gömul og þörfnuðust viðgerðar. Þar sem togarar 

voru að koma meira og meira fram á sjónarsviðið þá sáu þeir báðir fram á að þeir þyrftu 

að uppfæra skipaflota sinn til að geta staðist samkeppnina og byggt upp öfluga útgerð 

hér á landi. Báðir höfðu mikil tengsl við Danmörku, Thor fæddist þar og Pétur bjó þar í 

sjö ár. Það að þeir skyldu koma á fót Milljónafélaginu í samstarfi við þrjá aðra aðila sem 

voru staðsettir í Danmörku var eitthvað sem þeim fannst alveg sjálfsagt á sínum tíma. 

Ísland var enn undir Danmörku á þessum tíma en var að færast að átt til sjálfstæðis. 

Pétur og Thor hafa samt séð að þeir þyrftu fjársterka aðila til að koma á fót þessari 

útgerð og þetta voru fjársterkir aðilar, eða svo höfðu þeir heyrt. Þeim var báðum annt 

um sínar starfsstöðvar á Íslandi og vildu þeir með öllu móti efla atvinnu hér á landi. 

Vissulega ber ekki öllum saman um hvort það hafi verið Pétur eða Thor sem drógu 

hvorn annan inn í þetta félag en ljóst er að hvorugur þeirra vildu missa af því tækifæri 

að losa skipin sín inn í öflugt félag og á sama tíma koma með ný og betri skip til 

Íslands. 

Þegar litið er yfir ævistarfsemi Péturs og Thors þá eru þeir ekki hvað þekktastir 

fyrir að hafa verið hluti af Milljónafélaginu heldur fyrir önnur fyrirtæki sem þeir 

stofnuðu og vegnaði mörgum þeirra mjög vel og höfðu mikil áhrif á atvinnu Íslendinga. 

Pétur og Thor voru ekki í neinu viðskiptasambandi fyrir eða eftir Milljónafélagið. Öll 

sín atvinnuár þá störfuðu þeir á sitthvorum staðnum á landinu og áttu aldrei neina 

samleið. Arfleið þeirra er mikil og athyglisvert er að þeir eru báðir jarðsettir í 
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Hólavallagarði ásamt mökum sínum. Það er miður hversu lítið er til af frumgögnum 

félagsins og hversu lítið hafi verið ritað um þetta merka félag. 

Hvernig myndi Viðey líta út í dag ef rekstur Milljónafélagsins hefði heppnast? 

Væru þar mannvirki á hverju horni eyjarinnar og bryggjur allt í kring, skrifstofuhús, 

fjölbýlishús, verksmiðjur og verslanir? Hægt er að gera sér margt í hugarlund varðandi 

það, en raunveruleikinn er sá að í dag er Viðey gróðri vaxin og friðarljós löngu látins 

Bítils lýsir upp himininn frá eyjunni. 
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