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Útdráttur
Ritgerð þessi er um veru og arfleifð franskra sjómanna við þorpið Búðir í Fáskrúðsfirði.
Saga franskra sjómanna og Fáskrúðsfirðinga nær yfir 300 ár, eða allt frá snemma á
18. öld fram til byrjun 20. aldar. Á Fáskrúðsfirði reistu Frakkar spítala, læknisbústað,
sjúkraskýli og kapellu. Auk þess er þar að finna franskan grafreit þar sem 49 franskir og
belgískir sjómenn hvíla.
Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða og varpa ljósi á þá áþreifanlegu
menningararfleifð sem franskir sjómenn skildu eftir sig á Fáskrúðsfirði. Út frá henni
verður athugað hvað sú menningararfleifð segir okkur um samfélagið á Fáskrúðsfirði.
Efnissöfnun fór fram með víðtækri heimildaleit í bókum og tímaritum og tekið var
viðtal við stofnanda safnsins Fransmenn á Íslandi. Hlustað var á útvarpsþætti er gerðir
voru um franska sjómenn og farið var í vettvangsferð um Fáskrúðsfjarðarbæ.
Helsta niðurstaðan er sú að frönsk menningararfleifð Fáskrúðsfjarðar er ekki
nýenduruppgötvuð, heldur er hún meðvituð og til staðar í hugum Fáskrúðfirðinga sem
birtist allt árið um kring.
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Formáli
Segja má að þessi ritgerð eigi sér vissan aðdraganda. Fyrr á námsferli mínum vann ég
verkefni um bæjarhátíðina Franska daga í námskeiðinu Hátíðir, leikir og skemmtanir á
Íslandi og annað verkefni um sögu franskra sjómanna á Fáskrúðsfirði í
rannsóknarvinnu. Með þeim hafði áhugi minn kviknað á að skoða heimabæ minn með
því þjóðfræðilega sjónarhorni sem ég hafði lagt stund á og tamið mér. Þegar síðan kom
að því að velja ritgerðarefni nú á vordögum varð niðurstaðan sú að taka upp þráðinn þar
sem frá var horfið og kafa enn dýpra í efnið og að skoða betur arfleifð franskra
sjómanna á Fáskrúðsfirði.

Fáskrúðsfjörður, júní 2012
Halla Björg Þórisdóttir
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Inngangur
Á þriggja alda skeiði héldu fjöldamargar franskar fiskiskútur á þorskveiðar á
Íslandsmið. Sú mikla saga er áhrifa- og afdrifarík á ýmsan hátt bæði fyrir Íslendinga og
Frakka. Á Búðum við Fáskrúðsfjörð var ein aðalbækistöð frönsku sjómannanna við
Ísland. Þar má greina menningarminjar sem Frakkar skildu eftir sig.
Í þessari rannsókn var lagt upp með að kanna arfleifð samtímans á Fáskrúðsfirði frá
frönskum sjómönnum, til að skoða hvernig einstaklingar og hópar skapa merkingu
hennar. Þessi merking er síðan fléttuð saman við hugtök sem eru ríkjandi innan
þjóðfræðigreinarinnar.
Umfjöllunarefnið í ritgerðinni er í raun þrískipt, fyrst er dregin upp mynd af sögu
franskra sjómanna við Fáskrúðsfjörð og farið er yfir helstu samskipti Frakka er þeir áttu
við heimamenn. Í næsta kafla er fjallað um menningarlega arfleifð. Með því að ræða og
skýra hugtakið menningararfur koma fram ákveðnar bakgrunnsupplýsingar sem
nauðsynlegt er að lesandi þessarar ritgerðar hafi til að skilja betur þau áhrif sem franskir
sjómenn hafa haft á samfélagið á Fáskrúðsfirði. Þar næst verður bæjarhátíðin Franskir
dagar skoðuð út frá þjóðfræðilegu sjónarhorni með viðmiðun út frá kenningum
fræðimanna með tilsjón að sameiginlegum einkennum hátíða. Með þeirri þekkingu er
mun auðveldara að greina eðli hátíðarinnar og varpa ljósi á hvað það er sem hátíðin
stendur fyrir. Að lokum verður þorpið Búðir sem stendur í Fáskrúðsfirði tekið til
skoðunar. Sjónum verður beint að heildarsýn Fáskrúðsfjarðar og skoðuð er ímynd hans,
einkenni, viðhorf bæjarbúa og annað er telst máli varða er tekur mið til franskrar
arfleifðar.
Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar:


Hvaða áþreifanlegu minjar skilgreina Fáskrúðsfirðingar sem arfleifð franskra
sjómanna?



Er bæjarhátíðin Franskir dagar haldin til þess að varðveita söguleg tengsl við
franska skútusjómenn?



Er ímyndin um Fáskrúðsfjörð sem „Franski bærinn á Íslandi“ tilbúningur einn?
Efnissöfnun fór fram með víðtækri heimildaleit í bókum og tímaritum og tekið var

viðtal við stofnanda safnsins Fransmenn á Íslandi. Hlustað var á útvarpsþætti er gerðir
voru um franska sjómenn og farið var í vettvangsferð um Fáskrúðsfjarðarbæ.
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1. Fáskrúðsfjörður og frönsku skútusjómennirnir
Í þessum kafla verður farið lauslega yfir sögu Fáskrúðsfjarðar og þaðan farið yfir í
tengsl hennar við franska sjómenn.

1.1. Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjörður liggur fyrir miðju Austfjarða. Fjörðurinn dregur nafn sitt af eyjunni
Skrúði sem staðsett er úti fyrir firðinum. Fáskrúðsfjörður eða Frá-skrúðsfjörður finnst
sem ritháttur nokkuð jöfnum höndum á 19.öld.1
Kauptúnið í Fáskrúðsfirði ber nafnið Búðir. Í samtímanum er þéttbýlið almennt
kallað Fáskrúðsfjörður og í þessari ritgerð verður notast við það nafn. Myndun
kauptúnsins var um 1880 þegar lausakaupmenn fóru að venja komur sínar í
Fáskrúðsfjörð og verslun tók upp úr því að festa sig í sessi. Árið 1881 voru heimilin
orðin fjögur. Þröngbýlt var orðið í sveitum fjarðarins á þessum tíma og fólk fór að
flytjast í byggðina á Fáskrúðsfjörð og hafði þar lífsbjörg sína bæði af sjó og landi.2
Carl Daníel Tulinius kaupmaður setti útibú upp á Fáskrúðsfirði frá verslun sinni á
Eskifirði, og komu synir hans Þórarinn og Carl Andreas þar mikið við sögu. Carl
Andreas var meðal annars um stund ræðismaður Frakka á Fáskrúðsfirði. Frönsk
stjórnvöld reistu honum minnisvarða til heiðurs.3

Mynd 1. Minnisvarði Carl Andreas.
1

Hjörleifur Guttormsson, Austfirðir, 243-244.

2

Sigmar Magnússon, Þéttbýli verður til, 72.

3

Hjörleifur Guttormsson, Austfirðir, 265.
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Búðir urðu löggiltur verslunarstaður árið 1893. Verslun við franska sjómenn var
umtalsverður þáttur sem betur verður sagt frá síðar. Trésmíðaiðnaður hafði sterka stöðu
á Fáskrúðsfirði á 20. öldinni, ásamt búskap og sjávarútvegi.4 Í firðinum voru tvö
sveitarfélög, Fáskrúðsfjarðarhreppur og Búðahreppur, en Búðahreppur varð til árið 1907
þegar þéttbýlið Búðir var gert að sérstöku sveitarfélagi. Árið 2003 sameinuðust þessi
sveitarfélög við Stöðvarhrepp og hið nýja sveitarfélag bar nafnið Austurbyggð.
Austurbyggð sameinaðist að lokum Fjarðabyggð árið 2006.5 Með þeirri sameiningu
hafa íbúar Fáskrúðsfjarðar upplifað nýja tíma sem hafa haft í för með sér fjölmargar
breytingar.
Um 700 íbúar búa nú á Fáskrúðsfirði.6 Flestir starfa við sjávarútveg og vinnslu
sjávarafurða eða sækja vinnu til nágrannabyggða. Á Fáskrúðsfirði eru einnig lítil
iðnaðarfyrirtæki, verslanir auk annarrar helstu þjónustu.

Mynd 2. Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjarðarbær er samfélag þar sem ríkjandi er þægileg smábæjarstemning.
Hann er fjölskylduvænn smábær í fallegu umhverfi. Bærinn er fjölmenningarsamfélag
þar sem fjöldi þjóðarbrota býr saman í sátt og samlyndi. Mikil þátttaka er í alls kyns
íþróttastarfi sem og skóla- og kirkjustarfi.

1.2. Upphaf veiða
Erfitt er að festa upphaf Íslandssiglinga Frakka. Heimildir eru fáorðar um þá sjómenn
sem sóttu á Íslandsmið og oft er þjóðerni þeirra á reiki. Ein af kröfum þjóðfrelsismanna,

4

Hjörleifur Guttormsson, Austfirðir, 264-265.

5

Fjarðabyggð/Fjarðabyggd.is

6

Fjarðabyggð/Fjarðabyggd.is
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frá Þjóðfundinum árið 1851, var verslunarfrelsi á Íslandi. Lög um verslunarfrelsi tóku
gildi á Íslandi árið 1855. Því fylgdi að íslenskar hafnir voru opnaðar fyrir erlendum
skipum, og þar á meðal voru fiski- og hvalveiðimenn sem stunduðu veiðar við
Íslandsstrendur. Frakkar voru meðal þeirra.7
Fyrsta heimild sem til er um þorskveiðar Frakka hér við land er frá árinu 1514.
Skjalið fannst í Beauportklaustri á Bretagne í Frakklandi en þar segir að fiskimönnum
beri að greiða skatt til klaustursins af öllum þeim fiski sem þeir afla þar með töldum
þorski, „hvar sem það er, úti fyrir Bretagneströndum, við Nýfundnaland, Ísland eða
annars staðar“. 8 Þrátt fyrir þetta skjal eru fyrstu beinu heimildirnar um veiðar Frakka
við Ísland frá árunum 1616-1617. Þá sendi útgerðarmaðurinn Jean De Clerc sjö báta frá
Dunkerque í Frakklandi til Íslands til að veiða þorsk.9 Skútunum á miðunum fjölgaði
hægt fyrstu árin því veiðarnar fóru heldur hægt af stað, það er með fáum, smáum
skipum og með löngum hléum til ársins 1762. Helsta ástæðan var vegna ófriðar sem
ríkti í Evrópu á þessum tímum og sífelld stríð geysuðu. Veiðarnar náðu hámarki á
19. öldinni og fram að fyrri heimsstyrjöldinni. Á árunum 1850-1914 voru seglskútur
sem flestar.10 Á þeim blómatíma voru á milli 200-300 skútur staddar í einu við strendur
Íslands og um 3-5 þúsund franskir fiskimenn í skútunum.11 Upp frá þessu fer að draga
úr þorskveiðum Frakka. Fyrst og fremst er hægt að rekja þá þróun til nýrrar aðferðar við
fiskveiðar, togararnir voru að ryðja sér til rúms. Hins vegar var það fyrri heimstyrjöldin
sem setti lokapunktinn á veiðar Frakka,12 og árið 1930 voru franskar fiskiskútur orðnar
mjög fáar við strendur landsins. Allra síðasta skútan fer frá Flandern árið 1938.13 Þar
með var fiskveiðum Frakka hér við Íslandsmið lokið.
Ekki er almennilega vitað hversu snemma Frakkar fóru að venja komur sínar inn á
Fáskrúðsfjörð. Landfræðileg lega fjarðarins gerir það að verkum að gott er að sigla inn
fjörðinn og þar að auki var þar góð og rúmgóð höfn fyrir skúturnar.14 Til að gera sér
betur í hugarlund allan þann fjölda af skútum sem komu inn fjörðinn er hægt að lesa

7

Björn Þorsteinsson og Begsteinn Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, 293.

8

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 81.

9

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 81-82.

10

Eiríkur Sigurðsson, Af héraði og Fjörðum, 129.

11

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 15.

12

Gils Guðmundsson, Skútuöldin, 29.

13

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 81-132.

14

Eiríkur Sigurðsson, Af héraði og Fjörðum, 130.
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vísu eftir Jón Ólafsson ritstjóra og skáld, sem fæddur var á prestssetrinu á Kolfreyjustað,
í Fáskrúðsfirði, árið 1850. Hann segir í kvæði sínu:

Halaklett ég upp komst á,
Ennþá koman þar mig gleður.
Þá var bjart og besta veður,
Sá á Papey suður þá,
Eygði svo í einum svip
Fjörutíu franskar duggur,
Fimmtán róðrar-skip.15
Þetta kvæði á líklega við tímabilið 1860-1865,16 þá var Jón ungur drengur og sinnti
smalamennsku. Talsverður fjöldi fiskiskipa hefur verið á þessu ári er vísan var samin og
átti eftir að aukast enn meira. Aðrar heimildir bera þess merki að allt upp í 120-150
skútur hafi sótt Fáskrúðsfjörð árlega.17 Allur þessi fjöldi skipa í landi á sama tíma og
allir þeir sjómenn sem um borð í skútunum voru, hefur því án efa gefið ríkuleg tækifæri
fyrir samskipti milli Íslendinga og franskra sjómanna.
Franski skipaflotinn var nokkuð mismunandi og tók miklum breytingum er tími og
tækni fleytti fram. Til að byrja með sigldu hingað mest megnis loggortur. Það voru
þrímastraðar skútur með stórum skautseglum. Síðar urðu kútterar nokkuð algengir og
loks komu skonnortur eða gólettur sem voru einkennisskip Íslandsveiðanna.18 Þær þóttu
afbragðsfleytur og ekkert til sparað við smíði þeirra í Frakklandi.19 Viðurinn í skrokkinn
var úr eik, álmi og aski sem kom af Bretagneskaga og ofanþilja var allt úr harðviði. 20
Öðru máli gegndi um lífið um borð í skútunum, það var vægast sagt ömurlegt. Oft voru
um 20 menn um borð í einni skútu. Veiddu þeir eingöngu hér við land á línu og ekki var
óalgengt að staðið væri við borðstokkinn upp undir 20 klukkustundir við veiðar, í
fjölbreyttri og ískaldri, íslenskri veðráttu. Til að ná sem mestum afla var hvídartími í
lágmarki, rétt aðeins 3-4 tímar. Þá hentu sjómennirnir sér í öllum fötunum í koju sem
þeir deildu með 2-3 öðrum sjómönnum. Í skútunum húktu þeir í mettuðum sagga,

15

Jón Ólafsson, Söngvar og kvæði, 43.

16

Benedikt Björnsson, Fransmenn á Fáskrúðsfirði, 130.

17

Jón Ólafsson, Úr endurminningum ævintýramanns, 100.

18

Gils Guðmundsson, Skútuöldin, 27.

19

Albert Eiríksson, Almennt um veiðar Frakka við Ísland.

20

Albert Eiríksson, Almennt um veiðar Frakka við Ísland.
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brennslufýlu og saltlykt.21 Eftir margar vikur og jafnvel mánuði á sjó, var bæði fæði og
drykkjarvatn orðið gamalt og fúlt, því stefnt var á að koma einungis einu sinni í land á
um 7 mánaða tímabili til að sækja vistir og skila af sér fiski. 22 Ætla má að vegna þessara
lífsskilyrða um borð í skútunum og þess mikla álags, bæði andlegs sem og líkamlegs,
hafi svo bágar aðstæður leitt af sér kvilla, sjúkdóma og veikindi. Vegna þessa ástands á
Íslandsmiðum gerðu Frakkar út spítalaskip til aðhlynningar sjómönnunum og byggðu
seinna spítala á þremur stöðum á Íslandi, í Reykjavík, í Vestmannaeyjum og á
Fáskrúðsfirði,23 auk þess reistu þeir kapellu og komu sér upp ýmis konar aðstöðu.24 Um
aðhlynningu franskra sjómanna á spítölum verður rætt í kafla 3.2.
Frakkarnir komu við á flestum stöðum landsins, á Vestfjörðum, í Dýrafirði og
Patreksfirði, í Vestmannaeyjum, á Suðurströndinni, Austfjörðum og fyrir norðan landið
þegar ís hamlaði ekki.25 Um miðjan maí ár hvert fóru frönsku skúturnar að birtast á
íslenskum fjörðum. Fransmenn komu siglandi inn firðina fyrst og fremst af nauðsyn því
sækja þurfti vistir og hitta flutningaskip til að skila af sér fiski sem veiddur hafði
verið.26 Oftast var stansað í tvær til þrjár vikur í landlegunni.27 Miðað við þann fjölda af
skútum sem komu inn í einu, eins og áður segir frá, hefur ásýnd bæjanna tekið
stakkaskiptum. Heimamenn hafa vitaskuld orðið varir við þessa gesti sína þegar þeir
komu í land.

21

Albert Eiríksson, Lífið um borð, ræðismenn.

22

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 64.

23

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 66-80.

24

Eiríkur Sigurðsson, Af Héraði og Fjörðum, 135.

25

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 134.

26

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 133.

27

Eiríkur Sigurðsson, Af Héraði og Fjörðum, 105.
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2. Samskipti frakkneskra sjóara og heimamanna
Í þessum kafla verður greint frá helstu samskiptum franskra sjómanna er þeir áttu við
heimamenn í landi.

2.1. Verslun og viðskipti
Ýmis viðskipti fóru fram á milli Frakka og bæjarbúa. Fóru viðskiptin að mestu fram
með vöruskiptum. Frakkar borguðu meðal annars með áfengi, rauðvíni og brennivíni
sem þeir höfðu sparað af daglegum skammti sínum á sjónum,28 eitthvað af kornvörum
létu þeir, kartöflur, salt, og franskt kex en einnig skiptu þeir á krókum, blýi og
púðursykri.29 Prjónles var algengasta vara Íslendinga í vöruskiptunum. Frakkar sóttust
eftir alls kyns prjónavörum eins og vettlingum, sokkum og peysum fyrir kalda íslenska
veðráttu. Þeir veiddu fisk á línu og þurftu því fjöldan allan af sjóvettlingum sem
slitnuðu fljótt við fiskdráttinn.30
Fólk hóf undirbúning verslunarinnar töluvert áður en skúturnar hófu siglingar til
Íslands, eða strax um veturinn þegar byrjað var að prjóna ullarvörurnar. Fram kemur í
viðtali við Albert Eiríksson, áhugamann um veru franskra sjómanna á Íslandi, að fólk á
sveitabæjum kringum Fáskrúðsfjörð byrjaði prjónaskap sem ætlaður var til vöruskipta í
viðskiptum við Frakka, snemma á haustin.31 Hafa heimamenn því beinlínis stólað á
viðskiptin við sjómennina, enda fengu þeir eftirsóttar vörur í staðinn. Hins vegar hafa
viðskiptin ekki alltaf gengið snuðrulaust fyrir sig eins og eftirfarandi saga greinir frá.
Það var einhverju sinni að íslenskur maður fór um borð í franska skútu til að kaupa sér
vín og með honum hundur hans. Frökkunum leist feikna vel á hundinn og buðu þeirra
vinsælasta gjaldmiðil sinn í skiptum fyrir hundinn, það er að segja vínið, sem og
maðurinn samþykkti. Viðskiptin fóru fram og Íslendingurinn fór í land. Þegar í land var
komið blístraði maðurinn á hundinn sem kom þá syndandi á eftir honum.32 Af þessari
sögu má ráða að verslunarhættir Íslendinga hafa ekki alltaf verið heiðarlegir og eflaust
hefur jafnt yfir báða aðila gengið í þeim efnum.

28

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 142.

29

Benedikt Björnsson, Fransmenn á Fáskrúðsfirði, 107.

30

Albert Eiríksson, Almennt um veiðar Frakka við Ísland.

31
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Eiríkur Sigurðsson, Af Héraði og úr Fjörðum, 131.
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Samkvæmt íslenskum lögum tilheyrðu strönduð skip strandstaðnum og var því talað
um gott strand þegar mannbjörg varð á strönduðum frönskum skútum og að strandið
færði á land ýmsan varning sem Íslendingar nutu góðs af. Haldin voru uppboð í
kjölfarið sem sýslumenn og hreppstjórar stjórnuðu. Hvergi vottar fyrir samúð, í gögnum
eða frásögnum, með útgerðarmanni sem misst hafði skip sitt.33 Orsök þess er
væntanlega hversu Íslendingar hlutu góðs af enda ýmis varningur og jafnvel heilu
skúturnar sem seldar voru Íslendingum.
Það var ekki einungis viðskiptalegs eðlis sem hagnaðurinn varð af skipsströndum,
heldur voru Íslendingar fengnir til að annast skipsbrotsmenn, hýsa þá og annast á
íslenskum heimilum. Skipstjórar á skútunum höfðu það eitt ráð að setja sjúka sjómenn í
land og biðja hjálpsama Íslendinga um að annast þá gegn lítilli borgun. Oft urðu
skipbrotsmenn að leggja upp í löng ferðalög til að komast í veg fyrir aðrar skútur á
heimleið til Frakklands, og voru Íslendingar þá ráðnir í vinnu þeirra. Íslendingar
kepptust við að komast í vinnu við að vera fylgdarmenn í ferðalagi skipsbrotsmanna
enda greiddu þeir með beinhörðum peningum sem ekki voru mikið í umferð á þessum
tíma. Ferðalagið var langt og strangt og oft þurfti að stoppa á leiðinni og var þá gist á
sveitabæjum.34
Af viðskiptum Frakka og Íslendinga má ráða að báðir nutu góðs af. Vöruskipti
þjónuðu báðum þjóðunum vel, báðir aðilar fengu það sem þá vanhagaði um. En hvernig
fóru þessar ólíku þjóðir af því að tjá sig hvor við aðra? Þeirri spurningu verður svarað
hér á eftir.

2.2. Sameiginlegt tungumál
Til eru sögusagnir af fólki í hverjum firði í kringum Ísland sem var altalandi á frönsku.
Vissulega voru til þeir Íslendingar sem höfðu lært frönsku í skóla, til dæmis prestar og
aðrir embættismenn. Franska var einnig kjörgrein í Latínuskólanum til ársins 1877, en
þá varð hún skyldugrein.35 Á Fáskrúðsfirði var verslunarmaðurinn Carl Tulinius og
læknirinn Georg Georgsson vel talandi franskri tungu.36 Aðrir áttu að hafa lært frönsku í
áðurnefndum viðskiptum sínum við frönsku fiskimennina. Var málið ýmist nefnt
Haukadalsfranska, Dýrafjarðarfranska eða Golfranska eftir því hvar hún var töluð
33

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 286.

34

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 290-294.

35

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 150.

36

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 151.
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hverju sinni. Fáskrúðsfirðingar höfðu einnig þróað með sér og Frökkum sameiginlegt
tungumál, svokallaða Fáskrúðsfjarðarfrönsku.37 Jón Stefánsson í Grundarfirði lætur hafa
eftir sér að skipin er komu í Grundarfjörð hafi flest verið frá Bretagne og að fólkið þar
hafi talað keltneska mállýsku. Gripið hafi verið þá til svokallaðs Flandraramáls, það er
að Íslendingar og Bretónar hafi talað sín á milli sambland af frönskum orðum með
íslenskum endingum og íslensk orð með frönskum endingum. Ekki var orðaforðinn
mikill, en þó svo að menn skildu hvorn annan, er þeir töluðu saman á þessari nýju
tungu.38 Í Ferðabók Þorvalds Thoroddsen kemur fram að á fjörðum á Austurlandi geti
fólk gert sig skiljanlegt fyrir útlendingum. Víða á fjörðunum hafi skapast mjög
skringilegt hrognamál, samsett af frakkneskum, þýskum og íslenskum orðum, er þeir
nota í tjáskiptum.39 Á prestsetrinu Kolfreyjustað sem stendur í Fáskrúðsfirði ólst upp
áðurnefndur Jón Ólafsson eftir árið 1850. Í bók sinni, Úr endurminningum
ævintýramanns, segir hann.
Frakkar og Íslendingar höfðu búið sér til mál fyrir sig, flandraramál. Það
var að vísu alveg óreglubundið mál, en blendingur úr ýmsum tungum,
hollensku, ensku, frönsku og íslensku, og held ég meira en helmingur
orðaforðans sé úr hollenskuog ensku.40
Af þessu má ráða að tungumálið sem Fáskrúðsfirðingar og Frakkar töluðu sín á milli var
samblanda af ýmsum tungumálum og því er hér ekki hægt að tala um hreina frönsku. Til
aðgreiningar frá hinum almenna bæjarbúa, töluðu Fáskrúðsfirðingar um offiserafrönsku
þegar lærðir menn töluðu við Frakka á móðurmáli þeirra.41
Þegar betur er að gáð kemur í ljós að umrætt tungumál hafi verið hálfgerð vitleysa og
sögurnar um að fólk væri altalandi á frönsku ekki á sönnum grunni reistar. Þrátt fyrir
það hafi heimamenn náð að bjarga sér í viðskiptunum með því að nota stikkorð,
handapat, svipbrigði og önnur líkamleg tjábrigði til að gera sig skiljanlega.

37

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 147.

38

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 120.

39

Þorvaldur Thoroddsen, Ferðabók: skýrslur um rannsóknir á Íslandi 1882-1898, I. bindi,
68.
40

Jón Ólafsson, Úr endurminningum ævintýramanns, 101.

41

Hjörleifur Guttormsson, Austfirðir, 266.

16

2.3. Dægradvöl
Margt var gert sér til skemmtunar í landlegunni, og ýmislegt gert til að skemmta sér sem
og frönskum sjómönnum. Haldnir voru dansleikir í samkomuhúsinu Templaranum á
Fáskrúðsfirði. Árið 1926 var einum slíkum dansleik slegið upp fyrir franska sjómenn.
Öllu kvenfólki, sem koma vildi, var boðið en ekki er hægt að segja það sama um
strákana í þorpinu, því þeim var ekki boðið á dansleikinn. Það fór því svo að átta
íslenskir strákar ruddust inn á dansleikinn og köstuðu frönsku sjómönnum út um
aðaldyrnar og bakdyrnar, langt út á götu. Þegar þeir höfðu rutt salinn í Templaranum
ráku þeir sjóliðana niður á bryggju þar sem skipsbátar biðu til að flytja þá um borð í
frönsku skúturnar. Um þetta leyti voru flestir þorpspiltarnir mættir til að hjálpa við að
koma þeim frönsku um borð í bátana. Þorvaldur Jónsson greinir svo frá:
Fullvíst er að engir létu lífið í þessum hroðalega slag, en margir urðu illa
særðir og var mikið að gera hjá skipslækninum og héraðslækninum okkar
eftir þessa eftirminnilegu nótt.42
Í viðtali við fyrrgreindann Albert Eiríksson minnist hann á þessa sögu. Hann segir að
eftir þennan slag hafi fundist hnúajárn í brekkunni fyrir neðan Templarann sem er
geymt á franska safninu á Fáskrúðsfirði Fransmenn á Íslandi.43 Ætla má að íslensku
piltarnir hafi verið síður en svo sáttir með áhuga þeirra frönsku á íslenskum stelpum og
hafi reynt að passa upp á þær eftir bestu getu. Ef til vill höfðu íslensku piltunum
misboðið hátterni Frakkanna að bjóða einungis stúlkunum á dansleik og því viljað sýna
þeim vald sitt með karlmennskuna að vopni.

Mynd 3. Templarinn/Fransmenn á Íslandi.
42

Elín Pálmadóttir, Sex þúsund lítrar af víni flutu úr tunnunum, 1981, 54.

43
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Frakkar fóru í skemmtiferðir á hestum um næsta nágrenni og sveitir. Yfirmenn á
skútunum fóru upp um fjöll á skyttirí og höfðu með sér veiðina til baka. Heldra fólki frá
Reykjavík, Patreksfirði, Haukadal og Fáskrúðsfirði var jafnan boðið um borð í
matarveislur til yfirmanna, sömuleiðis var skipstjórum og yfirmönnum boðið til
matarveislu í hús heimamanna.44
Fyrst og fremst hefur þessi dægrastytting þótt mikil skemmtun og tilbreyting frá
daglegu amstri og fábrotnu lífi heimamanna í Búðaþorpi sem skilaði sér í gagnkvæmum
vinskap. Vinskapurinn hélst gjarnan í mörg ár, þar sem sömu skúturnar komu ár eftir ár,
oft með sömu yfirmönnunum.45

2.4. Dökku börnin
Orðrómurinn um dökkhærðu og dökkeygðu börnin sem fæddust á Íslandi á umræddu
tímabili hefur lengi vel gengið í munnmælum. Haldið var fram að franskir sjómenn
hefðu átt vingott við íslenskar konur í landlegunni og eru sumir á þeirri skoðun að þessi
dökku börn hafi verið getin af Frökkum. Eins og fram kemur í köflum 2.3-2.4 hefur
nægur samverutími verið fyrir kynin til að hittast, kynnast og jafnvel geta börn saman.
Einkum þegar þeir áttu viðskipti við heimamenn, í dægradvölinni eða þegar leitað var
skjóls í vondum veðrum og skipbrotsmenn teknir til hjúkrunar í heimahúsum þar sem
kvenfólk sá mest megnis um að hjúkra. Ekki er ólíklegt að bros, augngotur og sterk
gagnkvæm ástarsambönd hafi myndast á milli þeirra, þar sem oft komu sömu skúturnar
og sömu mennirnir ár eftir ár.
Elín Pálmadóttir fjallar um málið í bók sinni Fransí biskví. Þar kemur fram að ekki
hafi henni orðið mikið ágengt í rannsóknum sínum á þessu málefni. Elín elti sögusagnir,
leitaði til grúskara, sagnfræðinga og annarra fræðimanna en allt kom fyrir ekki. Hvar
sem henni bar niður var afraksturinn rýr. Frásagnarheimildamenn, Jón Ólafsson,
Marteinn Þorsteinsson sem var kaupmaður á Fáskrúðsfirði og Aðalsteinn Stefánsson
sem átti mikil viðskipti við Frakka, voru flestir sammála um að þessi orðrómur væri
mikill misskilningur. Aðeins einstök tilfelli höfðu þeir heyrt getið af hálffrönskum
börnum.46 Sömuleiðis tekur Íslandssjómaðurinn Joseph Vadoux í sama streng og segir

44

Elín Pálmdóttir, Fransí Biskví, 365-366.

45

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 41.

46

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 152-153.
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„við spásseruðum ekki með stúlkunum“.47 Hins vegar segist hann þó hafa reynt einu
sinni að stofna til kynna með íslenskri 17 ára gamalli stúlku en þau hafi verið elt heim
undir húsið hennar, og að lokum hafi hann tekið til fótanna til að forða sér frá
barsmíðum heimamanna.48 Jafnframt segir hann:

Við áttum samt góð samskipti við íbúana. Við fórum í land og horfðum á
stúlkurnar, en maður mátti gæta sín, því að alltaf var fylgst með okkur.
Ég varð skotinn í þeirri litlu, en varð að láta mér nægja „ekki neitt“.49
Þar höfum við það. Það voru því ekki Frakkarnir sem höfðu ekki áhuga á íslensku
kvenfólki eða öfugt, heldur er orsökin sú að utanaðkomandi samfélagslegt taumhald
hafði áhrif sem og sammannleg viðhorf til „hinna“. Hér ber að staldra aðeins við og
skoða hvað átt er við með „hinum“ (e.others).
Hugmyndir um „hina“ er ekki ný af nálinni. Þær má rekja langt aftur í aldir þar sem
trú manna á annan heim, endurspeglaði samfélagið sem það bjó sjálft í. Til nánari
útskýringar mætti benda á álfatrú Íslendinga. Álfarnir eru af öðrum heimi en
mannfólkið, en búa við hliðina á því og líkist mannfólkinu að mestu leiti. Þeir eiga sín
hús, garða og hluti, og stunda sams konar atvinnu og skemmtanir líkt og mannfólkið.50
Þó svo að þessi þjóðtrú, um álfaheima, endurspegli samfélagið sem þær tilheyra er ekki
þar með sagt að álfaheimurinn sé framlenging á heimi mannfólksins. Þess í stað er
álfaheimurinn mótpartur hans, það er að annar heimur markar af heim mannfólksins og
það sem er innan hans.51 Þess vegna eru „aðrir“ eða „hinir“ öðruvísi en við sjálf. Með
„öðrun“ (e.othering) skilgreinum við okkur sjálf frá öðrum, hvort sem um ræðir
einstaklinga eða hópa, það er að við tökum mið að því sem við erum ekki, svo sem við
erum ekki svört heldur hvít, kjötætur en ekki grænmetisætur, Íslendingar en ekki
Frakkar. Skoðanir okkar á „hinum“ eru menningarlega frábrugðnar, þar af leiðir stafar
okkur hætta af „hinum“.52 Ekki er ólíklegt að slíkar hugmyndir hafi gert vart við sig á
47

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 152-153.

48

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 152-153.

49

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 152-153.

50

Guðrún Bjartmarsdóttir, Ljúflingar og fleira fólk: Um formgerð, hugmyndafræði og
hlutverk íslenskra huldufólkssagna, 319-366.
51

Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskóflur og huldufólk: Íslensk sjálfsmynd og álfahefð
samtímans, 199.
52

Tangerlini. Timothy R., From trolls to turks: Continuity and change in Danish legend
tradition, 33.
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meðal Íslendinga út í franska sjómenn, þó svo að yfirleitt sé frönsku sjómönnunum
borið gott orð. En það að vita ekki um bakgrunn viðkomandi, fyrri gjörðir hans og
háttarlag, gerir franska sjómanninn framandlegan sem ber að varast.
Taka verður mið af samfélaginu fyrr á öldum sem var með öðru sniði en í dag. Réttur
kvenna innan heimilisins sem og utan var afar bágborinn. kvennabaráttan á Íslandi
byrjaði ekki fyrr en með skipulagðri kvenréttindahreyfingum um aldamótin 1900,53 og
jafnvel ennþá er lang í að konur standi jafnfætis mönnum. Það þótti ósiðlegt að eiga
börn utan hjónabands og því ekki ákjósanlegur kostur fyrir kvenfólk að kenna börn sín
við farandsjómenn. Þar af leiðir var reynt að kenna lausaleiksbörn, ef hægt er að kalla
þau svo, við einhvern annan, gjarnan við vinnumenn sem voru á heimilum.54
Að öllu samanlögðu hafa fá opinber, skjalfest mál fundist um frönsk börn,55 en hægt
er að segja aðra sögu um munnmælin sem víða eru. Albert Eiríksson er einn af þeim
sem hefur heyrt munnmælasögur af fransk ættuðum börnum á Fáskrúðsfirði, og
tilgreinir hann þrjú tilfelli sérstaklega. Hann segir frá að einhverju sinni hafi bæjarbúar
bankað upp á sveitabæ nokkrum í Fáskrúðsfirði og viljað fá um það skorið hvort barn
sem þar var búsett hafi verið getið af frönskum sjómanni. Það sem hins vegar þeir
uppskáru var kinnhestur og ófögur orð í kjölfarið. Barnsmóðirin brást mjög illa við en
hún hvorki játaði né heldur neitaði.56 Þessi frásögn er lýsandi dæmi um það sem fjallað
er um hér að framan.
Athyglisvert er að velta fyrir sér ástæðum þess hve munnmælin lifa lengi. Túlka má
af heimildum að enn þann dag í dag er málefnið hugleikið mönnum og frásögnum
haldið lifandi í munnmælum sem og í bundnu máli. Í textabroti úr vísu eftir Björn
Þorsteinsson frá árinu 2005 endurspeglast ef til vill ein af skýringum þess.

Af þeirra völdum meydóm missti,
mörg ein hnáta í fiskikró,
stundum einhver konur kyssti,
karlinn þegar var á sjó.57
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Hér er ort um frönsku sjómennina og íslenskt kvenfólk. Við fyrstu sýn er vísan ætluð til
skemmtunar og jafnvel fræðslu. En þegar kafað er dýpra ofan í vísuna, er hægt að greina
fyrir afbrýðisemi íslenskra karlmanna út í þá frönsku, en af völdum þeirra frönsku
misstu margar íslenskar konur meydóm sinn eða jafnvel héldu framhjá sínum mönnum.
Slík hegðun kvenna var og er ámælisverð. Þar við bætist reiði út í „hina” Frakkana
sjálfa, það er að segja að efna til slíkrar óæskilegrar hegðunnar íslenska kvenfólksins.
Að öllu samanlögðu hafa samskipti Íslendinga og Frakka gengið vel fyrir sig.
Frakkar og Íslendingar bera báðir hvor öðrum góða söguna og með því verða hnökrar
eins og óheiðarlegir viðskiptahættir, tungumálaörðugleikar og slagsmál um valdabaráttu
að engu. Hægt er að ganga út frá því að viðhorf íslenskra karlmanna, með tilliti til
samskipta íslenskra kvenna og franskra sjómanna, megi rekja til ótta eða hræðslu við
hið ókunnuga. Einkum hafa þeir íslensku verið að gæta orðspors síns og kvennanna.
Ætla má að slík viðhorf skili sér út í opinbera umræðu og þar á meðal í opinber gögn.
Erfitt er að sanna í dag ættartengsl við frönsku sjómennina og eru þau eflaust fleiri en
opinber gögn segja til um. Þrátt fyrir fáar opinberar heimildir þarf ekki mörg hálffrönsk
börn til að stórir ættbogar myndist.
Nú mun ég færa mig frá fortíðinni yfir í nútímann og kanna hvernig
menningararfleifð og saga fléttast saman í samfélaginu á Fáskrúðsfirði. Teknar verða
saman áþreifanlegar menningarminjar sem eru helst skilgreindar sem frönsk arfleifð á
Fáskrúðsfirði. Þannig hefur nútíminn valið úr og hafnað skoðunum úr fortíðinni hvað
ber að varðveita. En fyrst verður fjallað um hugtakið menningararf.
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3. Franskur menningararfur á Fáskrúðsfirði
Menningararfur (e.heritage) ber tiltölulega oft á góma í orðræðu samfélagsins, en er
vandskilgreint hugtak. Áður en hægt er að fjalla um menningararf Fáskrúðsfjarðar er
nauðsynlegt að hafa einhvers konar hugmynd um hvað menningararfur sé. Þegar
hugtakið er skoðað kemur í ljós að ekki reynist auðvelt að setja fram eina skilgreiningu
sem afmarkar merkingu hugtaksins nógu skýrt. Hugmyndir manna um slíka menningu
hafa tekið töluverðum breytingum og þróun í gegnum síðastliðna áratugi. David
Lowenthal, enskur landa- og sagnfræðingur, vildi halda því fram að með því að leyfa
hugtakinu að endurskilgreina sig í sífellu sé hægt að mæta síbreytilegu gildismati um
hugtakið og hvað sé þess virði að flokka þar undir.58
Í þessum kafla verður leitast við að skilgreina hvað menningararfur er í augum
nútíma samfélags. Menningararfshugtakið verður tekið til skoðunar út frá tengslum
franskra sjómanna við Fáskrúðsfjörð og fjallað verður um hinn sýnilega og áþreifanlega
menningararf Fáskrúðsfjarðar.

3.1. Hvað er menningararfur
Eins og orðið felur í sér er það menning sem „við“,sem afkomendur, fáum í arf. Þessi
arfur eru hlutir, ummerki, atferli eða gjörðir sem tengd eru fortíðinni eða liðnum tímum
og hefur fylgt samfélögum gegnum kynslóðir og þykja á einhvern hátt endurspegla þann
tíma og sögu.59 Hægt er að líta á menningararf sem spegil úr samtímanum inn í
fortíðina. Í samtímanum hafa þessir hlutir og ummerki það hlutverk að vera kennileiti
eldri tíma og tengja þannig saman fortíð og samtíð.
Menningararfur staðfestir merkingu staða í ýmsu formi, líkt og bygginga, sagna og
endurminninga til fortíðar. Þannig er menningararfur áþreifanlegur og óáþreifanlegur.
Hlutir eru hjálpartæki minninganna, fólk notar hluti í umhverfi sínu til að skapa og
endurskapa sjálft sig. Einstaklingar nota hluti með því að binda þá minningar og
merkingar, þeir leyfa þeim að minna á hverjir einstaklingarnir eru og hvar þeir hafa
verið í fortíðinni.
Menningararfur tekur

meðal

annars mið af sögulegum,

félagslegum

og

efnahagslegum hugmyndum einstaklinga, hópa, svæða eða samfélaga. Í augum
58
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Bryndís Björgvinsdóttir, Menningararfur sem ásetningur, 33.
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einstaklinga, hópa og samfélaga er menningararfur fyrst og fremst táknrænn og gefur
þeim kost á að skilgreina og aðgreina sig frá öðrum einstaklingum og hópum. Hópurinn
finnur í gegnum menningararfinn hverjum hann tilheyrir, hvaða fortíð hann samsamar
sig og hvaða ásetning hann hefur um framtíðina. Með því skilgreinir hann sameiginleg
gildi, sjálfsmynd, viðhorf og hefðir. Menningararfur er því ákveðið tæki tjáningarforms
því hann gefur einstaklingum og hópum ákveðin tækifæri og réttindi til tjáningar í
samfélaginu. Með þessu mætti segja að franskur menningararfur á Fáskrúðsfirði hafi
orðið til þegar hópur fólks hafi ákveðið að taka upp sameiginleg merki og samstöðu um
varðveislu minja sem Frakkar skyldu eftir sig á Fáskrúðsfirði á skútuöld. Einkum hefur
hópurinn túlkað menningararfinn, metið hann og flokkað.
Með opinberri viðurkenningu er kominn ákveðinn gæðastimpill á menningararf.
Menningar- og menntastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, er ein þeirra stofnanna
sem veitir þjóðum slíkan stimpil. Með UNESCO er menningararfur settur fram með
orðræðu og skilgreiningu að um sé að ræða verðmæti sem fólki ber skylda til að
varðveita.60 Menningararf skal því umgangast með nærgætni og virðingu án nokkurs
umhverfisspjalla, sjónmengunar eða sóðaskaps.
Menningararfur á Fáskrúðsfirði þarf einnig sinn „stimpil“. Fjarðabyggð og
Minjavernd hf. eru þar fremst í flokki til að veita þá viðurkenningu. Með slíkri
viðurkenningu er verið að skilgreina tiltekinn menningararf fyrir alla íbúa
Fáskrúðsfjarðar. Því fer þó vitaskuld fjarri að allir gangist undir menningararfinn og
samþykki hann, því með aukinni hnattvæðingu verða fjölmenningarsamfélög til.
Fáskrúðsfjörður er þar ekkert frábrugðinn og ætla má að með margbreytilegu
menningarlífi sé margbreytileiki á túlkun hvers menningararfs.
Með því að kenna hópum og samfélögum að eiga menningararf er litið á að sumt hafi
aukið gildi umfram annað. Á þetta einkum við áþreifanlegan menningararf. 61 Með því
að innleiða slíkar hugmyndir til samfélaga liggur beint við að notaður sé slíkur arfur til
efnahagslegra ávinninga fyrir tiltekið svæði, þar á meðal með ferðaþjónustu.
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The national protection and international protection of the cultural and natural
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Stefna Fjarðabyggðar er að efla enn frekar ferðaþjónustu svæðisins og að
grundvöllur ferðaþjónustunnar verði styrktur með „að varðveita gæði náttúru og
menningarlandslags“.62 Til viðbótar í aðalskipulagi Fjarðabyggðar kemur fram að:
Þessi arfleifð hefur þegar verið nýtt að einhverju leyti með uppbyggingu
safna og skipulagningu uppákoma sem laða að ferðamenn. Frekari
uppbygging safnakosts, viðhald og vernd gömlu byggðarinnar og annarra
minja getur verið liður í að styðja við menningartengda ferðaþjónustu.63

Orðræðan í þessu dæmi snýst fyrst og fremst um hagnýtingu menningararfsins við
uppbyggingu manngerðs umhverfis, bygginga og sýnilegrar arfleifðar. Hafa verður hér í
huga þau neikvæðu viðhorf sem enn ríkir í samtímanum um efnahagslega ávinninga
einhvers, sem rakið er til bankahruns Íslands árið 2008. Slík orðræða um efnahagslegan
ávinning þarf þó ekki að vera af hinu slæma. Sjálfsagt er að nota menningararf
Fáskrúðsfjarðar sveitarfélaginu til heilla, þar sem félagsleg sköpun mannsins stendur við
hlið félagslegrar menningar, líkt og ferðaþjónusta er. Með ýmsum hugmyndum mætti
byggja á þessum menningararf í viðburðum og afþreyingu svo að íbúar og gestir megi
njóta og upplifa.
Lengi vel var eitt helsta viðfangsefni þjóðfræðinga ásamt mannfræðingum að safna
eins miklum upplýsingum um allt er viðkom samfélögum svo hægt væri að varðveita
fyrir komandi kynslóðir.64 Tilhneiging var að líta svo á að samfélög virtust vera að glata
þekkingu sinni er þau þróuðust inn í nútímann. Enn eimir að þessu viðhorfi í þjóðfélagi
okkar og sífellt er orðræðan um að bjarga og varðveita menningararf svo hann hverfi
ekki endanlega. Með þessari dökku mynd sem dregin er upp í samtímanum er litið á
menningararf sem síðustu forvöð um að vernda og því er endalaust verið að innlima
meiri menningararf sem hefur umbreytt ólíklegustu hlutum, atferli og ummerkjum í
menningarlegan fjársjóð.
Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein bendir á í grein sinni Menningararfur:
Sagan í neytendaumbúðum að menningararfs ber nú orðið að gæta víða. Það er að
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hvarvetna sem litið er má sjá menningararf blasa við sjónum.65 Hann vill halda því fram
að með alþjóðlegri orðræðu, samanber orðræðu UNESCO, hafi „menningararfsvæðing“
átt sér stað. Jafnframt tekur hann fram „hvernig reynt er að tengja fortíð við nútíð- og
segir okkur raunar talsvert meira um okkur sjálf og okkar tíma en um fyrri kynslóðir“.66
Þetta er hægt að tengja við ímynd sem samfélög skapa sér út á við, þar á meðal í
ferðaþjónustu. Einstaklingar og hópar tileinka sér ímyndina, það er að segja fyrir hvað
þeir standa og þess vegna er hægt að taka undir orð Valdimars um að menningararfur
segi meira um okkur sjálf en söguna. Til útskýringar tekur hann sem dæmi hversu
sjónarhorn minjavarðarins nær langt orðið út fyrir veggi stofnunnar sem hann starfi hjá,
því stöðugt sé verið að kenna einstaklingum að horfa á heiminn í kringum sig frá þessu
ákveðna sjónarhorni „því að menningararfur er ekki síst ákveðið sjónarhorn á
tilveruna“.67 Í framhaldi af því breytist afstaða fólks hvernig það lítur á sjálft sig,
umhverfi sitt, skilgreinir það og athafnar sig. Með öðrum orðum hefur samtíminn lært
að horfa á umhverfi sitt út frá menningararfi.
Hluti af menningarfi er „áfangastaðamenning“. Með „áfangastaðamenningu“ er átt
við varðveislu menningararfs hvers svæðis, héraðs, samfélags, og hóps. Slík
skilgreining á að skapa tilfinningu fyrir tilteknum stað og staðbundnum gildum.68
Þannig vindur menningararfshugtakið sífellt upp á sig og tengist uppbyggingu,
ferðamannaiðnaði og atvinnuháttum hvers svæðis. Fáskrúðsfjörður hefur sína
„áfangastaðamenningu“ þar sem lögð er áhersla á að draga saman svæðsbundin sérkenni
staðarins.
Meginhlutverk menningararfs er að draga mörk utan um eitthvað afmarkað sem hefur
einhver sameiginleg gildi. Það er því að eiga eitthvað sameiginlegt saman sem er
samnefnari yfir alla þá er tileinka sér ákveðinn staðbundinn menningararf. Á
Fáskrúðsfirði hafa tengslin við franska sjómenn í seinni tíð tengst mjög náið
menningararfshugtakinu. Þann menningararf má finna bæði í formi hins áþreifanlega og
óáþreifanlega, svo sem eins og í minningum, munmælum, staðarheitum og minjum. Nú
ber að líta á hvernig skilgreindur menningararfur Fáskrúðsfjarðar hefur verið kynntur og
hagnýttur með mismunandi hætti til að skapa og viðhalda fortíðinni. Fjallað verður um
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helstu sýnilegu minjar franskrar arfleifðar á Fáskrúðsfirði með vísun í fræðslu-,
skemmtanagildi og mótun sjálfsmyndar íbúa Fáskrúðsfjarðar.

3.2. Sjúkraskýlið og kapellan
Þörf var á að hlynna frönskum sjómönnum þegar veikindi, slys eða skipsströnd báru að.
Í París árið 1894 voru stofnuð samtök, Société des Oeuvres de Mer, til stuðnings
fiskimönnum á fjarlægum miðum. Smíði spítalaskips varð ávöxtur af fjársöfnun þeirra.
Það fyrsta slíkra tegundar, Saint-Pierre eða Heilagur Páll, kom til Reykjavíkur um
sumarið 1897 og til Fáskrúðsfjarðar í lok vertíðar. Þetta sama ár var opnað útibú frá
sjúkrahúsinu í Reykjavík á Fáskrúðsfirði sem kaþólska reglan reisti.69 Þetta var tveggja
hæða timburhús og stendur það enn í dag á upphaflegri lóð og ber húsið nafnið Grund.
Íslendingar hlóðu grjótstöpul sem húsið stóð fyrst á, meðan beðið var húsaviðar. Viður
kom svo frá Noregi um sumarið í húsið. Pallur var fyrir framan en síðar var settur
kjallari undir húsið. Á neðri hæð hússins, í stofunni, voru sex sjúkrarúm, en uppi voru
tvö herbergi undir súð. Í öðru þeirra voru hafðir mjög veikir sjúklingar eða sjúklingar
sem báru smitsjúkdóma. Í hinu herberginu sváfu kaþólsku systurnar er önnuðust
sjúklingana. Nokkru síðar var byggð kapella við sjúkraskýlið, en kaþólskar messur voru
haldnar fyrst um sinn í stofunni á Grund. Kapellan náði upp undir efri glugga
sjúkraskýlisins og hægt var að opna þaðan inn í sjúkrastofuna.

Mynd 4. Grund árið 2012.
Að jafnaði voru 3 starfsmenn starfandi við sjúkraskýlið. Sá sem hafði veg og vanda að
stofnun og rekstri sjúkraskýlisins á Fáskrúðsfirði var danskur prestur að nafni sér Max
Osterhammel. Hann kom til Reykjavíkur um sumar árið 189670 en vorið eftir hélt hann
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til Fáskrúðsfjarðar til að koma sjúkraskýlinu á laggirnar og til þess að „veita hinum
frönsku sjómönnum náðarmeðul heilagrar kirkju, einkum þegar hættulega sjúkdóma
bar að höndum“.71 Sjúkraskýlin voru þannig ekki einungis til hjúkrunar heldur einnig
þeim til andlegrar uppörvunar og sáluhjálpar.72 Tvær franskar, kaþólskar nunnur komu
því næst og hjúkruðu fyrst um stund um borð í skipunum sem komu inn fjörðinn þar til
sjúkraskýlið var fullbúið auk þess að stunda heimahjúkrun fyrir Íslendinga. Þetta voru
systir Justine og systir Elisabeth. Læknir kom svo um aldamótin 1900.73
Sjúkraskýlið var starfrækt fram yfir aldamótin 1900 þar til að aðskilnaður ríkis og
kirkju átti sér stað í Frakklandi. Afleiðingar hans urðu til þess að felldur var niður
styrkur til kaþólsku stuðningssamtakanna og franska ríkið kostaði sjálft byggingu
þriggja sjúkrahúsa á Íslandi.74 Eftir að Franski spítalinn var byggður árið 1903 var
sjúkraskýlið og kapellan gerð að frönsku sjómannaheimili sem var rekið til ársins
1922.75
Kapellan var rifin árið 1924 og viðurinn nýttur í aðra byggingu, efri hæð hússins
Dagsbrúnar á Fáskrúðsfirði.76 Í dag hefur Dagsbrún verið flutt frá sínum upphaflega
byggingarstað og staðsett við Búðarvegi sem í framtíðinni verður kjarni húsa sem
Frakkar byggðu á umræddu tímabili.
Í skýrslunni Franski bæinn Fáskrúðsfjörður er minnst á Dagsbrún. Þar segir „Hvar á
Dagsbrún heima – við Grund þar sem það stóð áður eða á að gera húsið upp þar sem
það stendur?“77 síðar í skýrslunni er ritað „Dagsbrún var kapella – má nýta það
eitthvað t.d. í nágrenni Franska grafreitsins“.78 Hér virðist ekki leika neinum vafa á að
bæði húsin, Grund og Dagsbún, tilheyri menningararfi þó svo að hlutverk Dagsbrúnar
sé enn óákveðið. En út frá hverju er miðað við skilgreiningu á menningararfi? Reynt
verður hér síðar að finna út ástæðu þess, en fyrst verður þráðurinn tekinn upp sem frá
var horfið og litið á sögu Franska spítalans á Fáskrúðsfirði sem Frakkar reistu fyrir sína
menn en kom jafnframt að góðum notum fyrir veika heimamenn.
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3.3. Franski spítalinn
Eftir aðskilnað ríkis og kirkju í Frakklandi ákvað franska ríkið að reisa þrjá spítala á
Íslandi. Rök fyrir að reisa slíka spítala var að í kringum Ísland væru 4000-5000 franskir
fiskimenn og því sé það skylda stjórnvalda að veita þá aðstoð sem fiskimenn þurfi og
hægt sé að veita á Íslandi. Fyrsti spítalinn var byggður í Reykjavík árið 1902 með 20
rúm fyrir vesturmiðin, annar var byggður á Fáskrúðsfirði með 17 rúm fyrir austurmiðin
og sá þriðji var byggður árið 1906 í Vestmannaeyjum með 9 rúm fyrir suðurmiðin.79
Franski spítalinn á Fáskrúðsfirði var reistur árið 1903 og tók til starfa árið 1904.
Hann var reistur á steinsteyptum grunni en húsið kom tilsniðið frá Noregi, teiknað af
danska arkitektinum M. Bald. Í suðurhluta kjallara voru eldhús, búr, salerni, þvottahús,
geymsluherbergi, dísilrafstöð og forstofa. Norðurhluti kjallarans var notaður í
geymslurými. Jarðhæð spítalans hafði tvær forstofur en á milli þeirra var langur gangur
eftir endilöngu húsinu. Þar voru sex sjúkrastofur, þar af þrjár einbýlisstofur, en alls voru
rúminn 17. Jafnframt var þar skurðstofa, lyfjaherbergi, biðstofa, borðstofa, tvö
vatnssalerni og einangrunarstofa fyrir berkla- og taugaveikissjúklinga. Á efri hæð
spítalans voru þrjú svefnherbergi, tvær einbýlissjúkrastofur, baðklefi, vatnssalerni, tvö
fataherbergi og stórt autt rúm í miðju hússins. Vatnsleiðsla og skólprennur voru um allt
húsið. Alls var spítalinn 20 m langur, 13 m breiður og 7 m hár. Í honum voru 31 gluggi
og 4 reykháfar. Við spítalann, norðan megin nefnt Líkhús. Það var á einni hæð sem
geymdi sótthreinsunaofn og líkgeymslu.80 Þetta var því fullkomið sjúkrahús eins og best
má kosið og mátti vera.
Á tímabilinu 1. júní 1905 til apríl 1906 tók spítalinn á móti 32 sjúklingum. Af þeim
fjölda voru 14 franskir sjúklingar en hinir voru Íslendingar.81 Það voru því ekki aðeins
Frakkar sem nutu góðs af sjúkrahúsinu heldur allir nærsveitungar þorpsins. Hefur þetta
verið mikil búbót fyrir Austfirðinga að hafa spítala, með menntuðu lækna- og
hjúkrunarliði innanborðs. Ekki einungis skapaði hann störf heldur þurfti spítalinn
matföng og ýmsa þjónustu sem sótt var í nágrenni hans. Þess má geta að ódýrara var
fyrir Íslendinga að leita sér læknisþjónustu á frönskum spítulunum en Frakkana sjálfa,82
það virðist svolítið mótsagnakennt þar sem Frakkar byggðu spítalana fyrir landa sína.
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Á spítalanum starfaði bæði franskt og íslenskt starfsfólk. Var því mikil viðbót við
fábrotið atvinnulíf á Fáskrúðsfirði að fá spítala í fjörðinn því auk menntaðs starfsfólks
voru ávallt ráðnir fleiri Íslendingar til ýmissa starfa. Georg Georgsson var yfirlæknir og
ráðsmaður á Franska spítalanum auk þess að vera héraðslæknir á Fáskrúðsfirði frá 19001933. Hann gengdi læknisstarfi í fyrrgreindu sjúkraskýli St. Jósepssystra. Hann var
ræðismaður Frakka á Fáskrúðsfirði og fulltrúi franska spítalafélagsins. Fyrst um sinn
bjó Georg læknir í spítalanum en tveimur árum seinna fluttist hann í íbúðarhús rétt
sunnan við spítalann sem kallað hefur verið læknisbústaður síðan meðal
Fáskrúðsfirðinga. Franska spítalafélagið byggði læknisbústaðinn og reis það veglega
íbúðarhús árið 1906, rétt sunnan við Franska spítalann. Var mikill glæsileiki og
höfðingjaskapur yfir læknisheimilinu með frönskum húsbúnaði.83
Hjúkrunarkonan Marie Baudet var Georgi lækni til aðstoðar og umsjónar á
sjúkrahúsinu. Hún kom frá Lariboisiere sjúkrahúsinu í París. Mademoiselle Baudet
talaði bretónsku og jafnvel íslensku auk móðurmáls síns. Ein íslensk hjúkrunarkona var
einnig á spítalanum, Ástríður Torfadóttir sem starfaði frá 1903-1907. Auk þeirra
störfuðu tvær þjónustustúlkur og aðstoðarstúlka í daglaunavinnu.84 Af gögnum má ráða
að mikið var lagt í að spítalinn væri vel mannaður með menntuðum lækni,
afleysingarlæknum og hjúkrunarkonum, auk hinum besta útbúnaði. Samt sem áður hefur
eflaust þessi góða aðstaða verið staðall í heilbrigðisgeiranum í Frakklandi, ólíkt sem
tíðkast hafði á Íslandi rétt fram yfir aldamótin.85
Fram að fyrri heimstyrjöldinni var spítalinn fullnýttur en svo fór að halla undan fæti.
Frönsku skútunum tók að fækka og árið 1925 voru Frakkar farnir að hugsa sinn gang og
vildu selja spítalana þrjá. Á þessum árum herjaði berklasótt á Íslendinga og George
Georgsson læknir og Guðmundur Björnsson þáverandi landlæknir vildu frekar fá
Franska spítalann á Fáskrúðsfirði fyrir berklasjúklinga heldur en að flytja austfirska
berklasjúklinga fárveika suður á Vífilsstaðahælið eða á berklahælið í Kristnesi. Íslenska
ríkið tók í fyrstu vel í tillöguna en dró svo ákvörðun sína til baka um að leigja spítalann
af Frökkum. Georg læknir tók þá málin í sínar hendur og keypti bæði franska spítalann
og læknisbústaðinn til bráðabirgða, en hann vonaði að samningar mundu nást við ríkið á
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endanum. En ekki dugðu húsakaupin einungis, við bættust biðgjöld og vildhald og fór
svo að Georg missti allar eigur sínar til Landsbankans.86
Franski spítalinn var framseldur frá Landsbankanum til hreppsins, langt undir
söluverði. Hafnarnes er 19,2 kílómetra sunnar í Fáskrúðsfirði. Þar var ört stækkandi
útræðisþorp og farið að bera á húsnæðisskorti fyrir íbúa. Franski spítalinn þótti
upplagður til að nýta fyrir íbúðir, enda var spítalinn búinn að standa auður og að mestu
ónotaður í nokkur ár. Húsið var tekið niður árið 1939, spýtu fyrir spýtu, merkt og flutt á
bátum í Hafnarnes, þar sem hann var endurbyggður sem fjölbýlishús sem hýsti fimm
fjölskyldur. Hann var einnig nýttur sem skólahúsnæði fyrir hreppinn, og var kennt í
spítalanum til ársins 1960.87 Útgerð lagðist af í Hafnarnesi og byggð lagðist endanlega
niður um 1970. Eftir stóð Franski spítalinn sem grotnaði smám saman niður.
Mikill áhugi vissra hópa hefur ávallt verið fyrir hendi að endurbyggja Franska
spítalann í sinni upprunalegu mynd. Á Fáskrúðsfirði tóku áhugamenn sig saman til að
freista þess að spítalinn yrði fluttur úr Hafnarnesi og settur á sinn upprunalega stað. Sú
barátta hefur staðið í um 20 ár. Þeir geta nú sannarlega glaðst, því að Minjavernd, sem
stuðlar að varðveislu gamalla húsa, hefur ákveðið að endurgera húsið. Undirrituð var
yfirlýsing þess efnis árið 2009, þar sem Minjanefnd, Fjarðabyggð, Graveline og
Allianse Français skuldbinda sig til samstarfs verkefnisins. Rök fyrir endurbyggingu
Franska spítalans í samningnum eru sú að „bæjaryfirvöld í Fjarðarbyggð áforma að
styrkja tengslin við Frakkland og franska arfinn.“88 Ekki er farið nánar út í þessi tengsl,
en ætla má að sterk viðhorf liggi að baki við eins kostnaðarsömu verkefni og
uppbygging Franska spítalans er. Endurbygging er þegar hafin en langt er enn í land
enda setti íslensk fjármála kreppa strik í reikninginn.

Mynd 5. Framkvæmdarsvæði við uppbyggingu franskra húsa.
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Áform eru um að tengja þau hús saman sem Frakkar byggðu og skapa eins konar kjarna
sem hægt væri að nýta undir ferðatengda þjónustu og ýmis konar menningarmál. Stefnt
er að Franski spítalinn verði rekinn sem fyrsta flokks hótel.89 Einstaklingar, menningarog atvinnumálanefndir sveitarfélagsins geta í framtíðinni tekið öll höndum saman til
uppbyggingar á spennandi viðkomustaða fyrir ferðamenn, sem byggja má á
menningararfi svæðisins.
Eins og áður sagði í kafla 3.2 virðist ekki hlutverk húsanna skipta máli, heldur er
menningararfurinn til staðar í hugum fólks. Leiða mætti líkum að því að félagsleg
samstaða meirihluta íbúa og opinber viðurkenning á áþreifanlegri arfleifð franskra
sjómanna, er fyrst og fremst rakin til skilgreinds menningararfs.

Mynd 6. Franski spítalinn í Hafnarnesi.

Mynd 7. Framtíðarsýn Franska spítalans.

3.4. Grafreiturinn að Krossum
Veiðar hér við land voru mjög erfiðar fyrir sjómennina á frönsku skútunum og ekki
skiluðu þær sér allar aftur heim til Frakklands. Til eru skráðar heimildir um 400 skútur
sem ekki áttu afturkvæmt og á milli 4-5 þúsund sjómenn sem létust hér við land á þessu
skeiði.90
Fæstir sjómannanna er létust hér við land voru grafnir í vígðri mold. Ef sjómaður lést
á einhverjum af frönsku spítölunum var hann jarðsettur í kirkjugarði hér á landi. Oft
skoluðust einnig lík upp að ströndum landsins en ef dauða á sjó bar að réru sjómennirnir
einfaldlega stystu leið í land, grófu líkið í skriðu, mel eða á grónu svæði ekki fjarri sjó,
afmörkuðu legstaðinn með steinum, settu lítinn trékross og héldu svo aftur til veiða.91
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Um allt land eru því fransmannagrafir, merktar eða ómerktar. Stærsta gröf franskra
sjómanna er samt sem áður sjálft hafið í kringum Ísland.
Einn stærsti og þekktasti greftrunarreitur Frakka á Íslandi er grafreitur franskra
sjómanna á Fáskrúðsfirði. Þar er vitað um grafir 49 sjómanna. Hann er skammt fyrir
utan þorpið, niðri við sjó þar sem kallað er á Krossum. Nafnið hlaust af krossunum sem
settir voru á grafir sjómannanna.92 Þrátt fyrir mótmæli sóknarprestsins í Kolfreyjustað á
staðnum, jarðsettu sjómennirnir vini sína í melnum utan við þorpið, en presturinn vildi
að þeir fengju hvílu í vígðri mold. Íslensk kirkjuyfirvöld vildu ekki blanda sér í málið93
enda beinlínis snúið þar sem trúarbrögð takast á. Heimildir kveða á um að Frakkar hafi
leitað til Íslendinga til aðstoðar við líkflutninga þó svo að íslenskir prestar hafi hvergi
komið nærri greftruninni sjálfri. Aðstoðin fólst í að sækja lík um borð í skútur
Fransmanna og koma þeim fyrir þar sem greftrun fór fram. Að öllu jafna voru
Íslendingar hjálpsamir enda um viðkvæmt málefni að etja, en sögur fara þó af að sumir
hafi reynt að nýta sér aðstöðu sjómannanna.94
Árið 1955 var grafreiturinn lagaður. Fúnu krossarnir sem eftir stóðu voru teknir í
burtu og hann sléttaður. Í stað krossanna var komið fyrir róðurkrossi með nöfnum þeirra
sjómanna sem þekktir voru. Árið 2009 voru settir upp nýjir krossar með nöfnum
sjómannanna, sem gefnir voru af áhugamannafélagi í Graveline, Asociation des Marins
de la Petit Chapelle, um sameiginlegan arf.95 Áður fyrr voru hvítmálaðir steinar sem
afmörkuðu og umkringdu grafreitinn. Það var svo fyrir all löngu, 20-30 árum, að
útgerðafólk frá Fáskrúðsfirði gaf girðingu kringum grafreitinn.96
Margoft hafa ættingar sjómanna heimsótt grafreitinn á Fáskrúðsfirði í vitjun eða að
leit að afkomenda eða ættingja. Ólýsanleg er sú sorg sem hefur gripið um sig á meðal
skipsfélaga, ættingja og vina að þurfa að kveðja sína nánustu í ókunnugu landi fjarri
heimahögum. Minning franska fólksins í dag er af þessum völdum tregablandin og
vissulega af öðrum toga en minningar Íslendinga þó svo að þeir hafi skynjað líðan
sjómannanna að einhverju leiti. Slíkar heimsóknir sýna það hversu miklu máli skiptir
fyrir einstaklinga að leita uppruna síns og róta. Það að vita hver við erum og hvaðan við
komum styrkir sjálfsmynd okkar
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.
Mynd 8. Á Krossum.
Íbúarsamtök Fáskrúðsfjarðar nota mynd af Krossum sem kennimark Facebooksíðu
sinnar.97 Hér mætti benda á ólíkar nálganir í baráttu við varðveislu minja, því þessi
tiltekna Facebooksíða og samtök voru upphaflega stofnuð sem baráttusíða gegn
valdastjórn. Með meðvitaðri ákvörðunartöku að nota mynd af Krossum eru íbúar að
sýna valdinu og öðrum viðkomandi, fyrir hvað þeir vilja standa og hvað þeir standa fyrir
í sínum huga.
Franska grafreitnum á Fáskrúðsfirði er haldið vel til haga í dag. Með því er ekki
einungis verið að heiðra minningu sjómannanna og frönsku tengslanna, heldur er einnig
staðinn vörður um sögu Fáskrúðsfjarðar. Það er eins með grafreitinn og aðrar efnislegar
minjar að stimplað hefur verið „gæðastimplinum“ sem allir sjá og taka við. En hafa allar
minjar sem franskir sjómenn arfleiddu Fáskrúðsfirði af verið varðveittar?
Fjölþætt miðlun sögunnar og ólíkar nálganir hafa margar birtingarmyndir. Víkjum nú
að einni mynd hennar eða að franska safninu Fransmenn á Íslandi.

3.5. Franska safnið
Á Fáskrúðsfirði er að finna safn um franska tímann, Fransmenn á Íslandi, sem Albert
Eiríksson setti á fót árið 2000 og starfrækir enn í dag. Hefur safnið verið opið á sumrin í
Templaranum með sívaxandi fjölgun heimsókna ferðamanna. ( Sjá mynd 4)
Upphaflega var safnið ljósmyndir með textum úr Fransí Biskví, bók Elínar
Pálmadóttur. Safnið vatt svo upp á sig og einstaklingar fóru að koma með muni,
póstkort, hluti, myndir og fleira úr einkasafni. Þegar Frakkar frá norðurströnd
Frakklands fóru að sækja safnið heim fór Albert Eiríksson safnvörður að fá hluti þaðan
og meiri vitneskju sem hann svo sat af. Í viðtali við Albert segist hann hafa fundið fyrir
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miklum áhuga frá bæði Íslendingum og Frökkum og bætir við „Já og mér fannst líka
bara svo margir bara þakklátir að fá að gefa hluti sína á stað þar sem þetta átti
heima“.98 Þetta sýnir að safnið Fransmenn á Íslandi hafi ekki verið upphafið á að fólk
hafi farið að skilgreina þessa muni sem merkilega muni sem ætti að varðveita. Með því
einu að hafa átt og geymt þessa hluti án nokkurs notagildis þeirra sýnir sögulegan áhuga
og ræktarsemi við uppruna sinn.
Áætlanir eru um að flytja safnið í Læknishúsið og hafa sem miðstöð fyrir franska
arfinn og franska menningu á landsvísu og verði starfrækt allt árið um kring. Markmiðið
er að byggja upp safn á fræðilegum grunni, sem laðar að ferðamenn og fræðimenn. Auk
safnsins, með safnsýningum og fræðasetri verður kaffihús með aðstöðu fyrir móttöku og
gistiaðstaða fyrir fræðimenn.99 Læknishúsið verður eins konar miðstöð franskra tengsla
enda er því „sérstaklega ætlað að halda utan um sögu tengslanna við Gravelines“.100
Með þessari sýnilegu tengingu vilja aðstandendur verkefnisins gera sögunni meiri skil,
auk þess að auka ferðamálaiðnað byggðarinnar. Hér er á ferðinni veigamikil
framtíðarsýn fyrir franskan menningararf á Fáskrúðfirði. Þrátt fyrir að tímaáætlun
verkefnisins Franski bærinn, að ráða verkefnisstjóra árið 2009, hefur enn slíkt ekki
verið gert. Fyrst og fremst má ætla að uppbygging Franska spítalans og læknishússins
haldist í hendur.
Árið 2010 var stofnuð Facebooksíða af áhugamönnum um varðveislu Franska
spítalans, „Við viljum að Franski spítalinn verður uppgerður“,101 áður en ákveðið var að
ráðast í framkvæmdir. Þar má fylgjast með framkvæmdum verksins auk mynda af
verkefninu. Samnefnari er með þessari síðu og með síðu íbúasamtaka Fáskrúðsfjarðar.
Hvergi eru nein rök færð fyrir uppbyggingu spítalans, né almenn orðræða uppi. Hins
vegar með að „líka við“ síðuna er fólk að gefa upp sína skoðun og staðfesta hana um að
það vilji út frá sínum forsendum og ástæðum láta endurgera spítalann.
Í júlí 2007 var Manon, pakkhús sem reist var um 1920 á Fáskrúðsfirði, rifið. Húsið
var reist úr fjölum samnefndar skútu sem strandaði utan Kolfreyjustaðar. Mannbjörg
varð og var allt er viðkom skútunni selt á uppboði.102 Fjarðabyggð heimilaði niðurrifið
án nokkurrar umræðu. Ekki voru allir á eitt sáttir með niðurrifið og vísa í menningarslys
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og andvaraleysi sveitarstjórnar.103 Þetta dæmi sýnir vel hversu opinber stimpill á
menningararf hefur mikið um varðveislu minja að segja. Minjar er því valdar eða þeim
hafnað út frá pólitískum ákvörðunum sem opinberar stjórnsýslur sitja að. Í niðurrifi
hússins er því mikil mótsögn fólgin í orðræðu stjórnsýslu Fjarðabyggðar. Með aukinni
fjarlægð sem myndast hefur á milli stjórnsýslu Fjarðabyggðar og íbúa Fáskrúðsfjarðar
er mikilvægt að huga að þátttöku og virkni bæjarbúa í skilgreindum menningararfi á
sérkennum svæðisins. Opinber umræða um menningararfs er besta vopnið hér.
Víkjum nú að hátíðinni Franskir dagar. Þessari hátíð er ætlað að halda á lofti
minningunni um veru Frakka á Fáskrúðsfirði og tengsl þeirra við staðinn. En eins og
sýnt verður fram á þjónar hátíðin fyrst og fremst öðrum hlutverkum.

103

Manon á Fáskrúðsfirði rifið í dag?, 2001.

35

4. Franskir dagar
Er hægt að segja að Franskir dagar sé menningarhátíð sem hlúi að arfi og tengslum við
franska sjómenn eða bæjarhátíð til að skemmta heimamönnum og gestum sem
sammannleg einkenni hátíða koma fram?
Orðið hátíð felur í sér tíð sem er ofar venjulegri tíð og er lýsandi andstæða lágtíðar.
Við getum hugsað okkur sem svo að lágtíð sé hversdagsleikinn, sú tíð er okkur er vant
og tamt að lifa frá degi til dags. Hátíð lýsir að tíminn sé hærri en hversdagsleikinn. Á
hátíð gerir fólk sér dagamun og hversdagsleikinn er lagður til hliðar. Þátttakenndur
hátíðar gleyma sér á stað og stund og verða hluti af hátíðinni. Samkvæmt íslenskri
orðabók er orðið hátíð skilgreint sem veisla eða vegleg samkoma. 104 Slík veisla birtist
okkur í öðruvísi hegðun, mat, klæðnaði og merkingu umhverfis. Hátíðir eru til marks
um hver við erum, hverjum við tilheyrum og í hvaða hefðir við viljum halda, því hefur
hver og ein einasta hátíð sína sögu og sín sérkenni.
Hátíð þarf einnig að hafa tilgang, virkni eða hlutverk sem rekur hana áfram, annars er
hætta á að hún falli um sjálfa sig og lognist út af.105 Hátíð hefur því eins konar þema
sem gjarnan stendur fyrir nafni hátíðarinnar. Dæmi um slíkar hátíðir er um ræðir að ofan
eru Humarhátíð á Höfn, Bíladagar á Akureyri og Franskir dagar á Fáskrúðsfirði.

4.1. Hugtök fræðimanna
Í þessum kafla verður stutt kynning á þeim kenningum og hugtökum sem stuðst verður
við á greiningu hátíðarinnar Franskir dagar. Hafa ber í huga að kenningar og hugtök
fræðimanna eiga misjafnlega vel við hátíðir og ekki er alltaf um skýr mörk að ræða.
Nauðsynlegt er samt sem áður að nota slík verkfæri sem hugtökin veita okkur til að
greina hátíðina Franska daga og auka skilning okkar á hvers konar bæjarhátíðið
Franskir dagar eru.
Í bókinni, Rites de Passage, eftir Arnold van Gennep (1873-1957) fjallar höfundur
um samfélagið sem lagskipt.106 Einstaklingar flytjast á milli laga í lífinu eða með öðrum
orðum fara þeir af einum stað á annan líkt og úr einu herbergi yfir í annað. Þannig mætti
segja að grunnskóli væri eitt herbergi eða lag, menntaskóli annað og háskóli þriðja
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herbergið eða lagið. Á milli þessara herbergja er þröskuldur en þá eru einstaklingarnir
staddir í hvorugu herberginu heldur staðsettir mitt á milli, búnir með grunnskólann en
hafa ekki hafið nám ennþá í menntaskólanum. Flutningarnir á milli laganna eða
herbergjanna kalla á siði til að marka breytingar. Út frá því kom Gennep fram með þrjú
hugtök sem hann telur eiga við um siði. Það fyrsta er „aðskilnaður“ (e.separation) sem
er hugtak sem vísar í kveðju. Einstaklingurinn er að segja skilið við einhvern ákveðin
hóp, samfélag eða umhverfi, dæmi um slíkt er þegar haldið er gæsapartý eða jarðarför.
Annað hugtakið er „umbreyting“ (e.transition). Í umbreytingunni er einstaklingurinn
staddur á millibilstímabili (e.liminality) eða á milli aðskilnaðarins eða innlimunar.
Þannig er hægt að nefna trúlofun tveggja einstaklinga, þeir eru hvorki giftir né lausir og
liðugir. Að lokum er það „innlimun“ (e.incorporation), en það er sjálf innganga
einstaklingsins inn í nýjan hóp eða nýtt samfélag.107
Victor Turner (1920-1983) mannfræðingur, fór enn lengra með hugtak Genneps um
„liminality“ eða millibilssástandsins sem verður á miðstigi vígsluathafnanna. Ævihátíðir
marka breytingar í lífi einstaklings svo sem með afmæli, fermingu og brúðkaupi.
Umbreytingin á einnig við um hátíðir ársins til langs tíma. Allar þjóðir, hópar og
einstaklingar hafa þörf fyrir að hafa siði í tengslum við þessa flutninga og marka þessar
breytingar með hinu ýmsu, til dæmis með því að halda hátíð. Þeir sem undirgangast
þessa siði eru á meðan „útlægðir“, það er að þeir standa fyrir utan samfélagið eða með
öðrum orðum eru reglur samfélagsins í hversdagsleikanum lagðar til hliðar og margt
verður leyfilegt sem ekki telst leyfilegt undir venjulegum kringumstæðum eða dags
daglega í hversdagsleikanum.108 Franskir dagar eru dæmi um þegar hversdagsmenning
tekur hlé og reglur hversdagsleikans eru brotnar. Með Frönskum dögum kljúfa
Fáskrúðsfirðingar sig frá hversdagsleikanum og tíminn stöðvast meðan hátíðin stendur
yfir.
Mircea Eliade (1906-1986), rúmanskur rithöfundur og trúabragðafræðingur skrifaði
bókina Patterns in Comparative Religion árið 1993. Þar fjallar hann um upplifun
mannsins á raunveruleikanum og skiptir honum í tvennt, það er hið veraldlega
(e.profane) og heilagan tíma (e.sacred time).109 Með einhvers konar athöfn marka
einstaklinga, hópar eða samfélög líðandi stund og gera með því tímann heilagan.
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Athöfnin er síendurtekin ár eftir ár og einkennist af hátíðlegri hegðun. 110 Viðhöfnin
gerir það að verkum að við tengjumst fortíðinni en erum samt sem áður stödd á líðandi
stundu, í samtímanum. Við erum því ekki bara stödd í nútímanum heldur líka í
fortíðinni.111 Af athöfninni kemur hátíð í andstæðu við lágtíð.
Michael Bakhtin (1895-1975) var rússneskur heimspekingur sem skrifaði bókina
Rabelais and his world. Þar styðst hann við verk François Rabelais (1494-1553) og
sækir þaðan hugtakið „karnival“ og skoðar það og skilgreinir sem og finnur út einkenni
karnivals. Skrif Rabelais einkenndust meðal annars af hlátri, bröndurum og grótesku
(e.grotesque). Gróteska gerir meira úr hlutum, aðstæðum, hegðun og svo framvegis.
Með öðrum orðun ýkir hún. Hún beinist meðal annars að neðri part líkamans og
sérstökum líkamshlutum. Til dæmis einkennist hegðun samfélagsins af óhófi, mikilli
drykkju, látum, hlátri, slagsmálum og svo framvegis, það er tilfinningum sem beinist að
lægri hvötum mannsins.112 Bakhtin telur einkenni karnivalsins vera sviðsetningu, mikið
ímyndunarafl, stjórnleysi og myndmál sem verður til þess að riðla kerfum og snúa
opinberri viðríkjandi menningu á hvolf.113 Af því leiðir andstæðusnúningur, hátt verður
lágt, andlegt verður líkamlegt og upp verður niður. Mikið er um ýkjur og alls kyns
hávaða og læti, múgur og margmenni og gervi. Gervi getur átt við einhvers konar
búninga, skreytingar húsa eða bæja. Samnefnari karnivalsins er hins vegar hláturinn sem
öll atriði karnivalsins ganga upp í.114 Ef hins vegar er litið á hina hlið karnivalsins, er
hægt að segja að karnival sé pólitískt þar sem markmið þess sé að draga niður opinbert
vald samfélagsins en út í það verður ekki farið hér.
Þessar kenningar skýra hlutverk og tilgang bæjarhátíða á borð við Franska daga. Nú
verða hugtökin tengd og mátuð við bæjarhátíðina á Fáskrúðsfirði.

4.2. Bæjarhátíðin Franskir dagar
Á Fáskrúðsfirði hafa Franskir dagar verið haldnir árlega síðan 1996. Þeir hafa þannig
unnið sér sess sem árleg bæjarhátíð Fáskrúðsfjarðar. Nafnið á hátíðinni vísa í þau
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sögulegu tengsl við Frakka og var búin til af heimamönnum í þeim tilgangi að varðveita
þau tengsl. Áður en lengra er haldið er vert að minnast á undanfara Franskra daga.
Árið 1993 var haldið upp á 30 ára afmæli félagsheimilisins Skrúðs á Búðum, og var
sú hátíð nefnd Skrúðsgleði.115 Vegna hversu vel tiltókst með afmælishátíðina, spruttu
upp umræður um að efna til árlegrar bæjarhátíðar. Í framhaldinu litu Franskir dagar
dagsins ljós. Þar af leiðir brjótast vangaveltur út um hver sé hin raunveruleg kveikja
hátíðarinnar, þó svo að Franskir dagar séu með öðru sniði en Skrúðsgleði var.
Hátíðir og tímamót fara mikið saman en hátíðir eru haldnar þegar eitthvað nýtt er að
taka við og breytingar eru á næsta leiti. Franskir dagar eru haldnir síðustu helgina í júlí,
helgina fyrir Verslunarmannahelgi. Á þessum tímapunkti í ársdagatalinu er tekið að
dimma á kvöldin og árstíðabreytinga er að vænta. Einnig er fólk farið að sjá fyrir endan
á sínu sumarfríi, ferðamannatíminn er að líða undir lok þetta árið og ungt fólk yfirgefur
heimabæ sinn á leið í nám. Allt er því að breytast í litla þorpinu í Fáskrúðsfirði.
Tímasetningu hátíðarinnar er hægt að heimfæra upp á kenningu um millibilsástandið,
það er að fólk er statt á jaðartímabili sem sumarfríin eru, mitt á milli þess hversdagslega
lífs sem vinnumarkaður tekur þátt í. Samfélagið er statt á fyrrgreinda ósýnilega
þröskuldinum, annars vegar líta þeir til baka til þess sem er verið að kveðja (fortíðina)
og hins vegar til þess sem innlimun er stefnt að (framtíðin). Hátíðin er sjálfur
þröskuldurinn eða tímamótin. Ekkert verður eins og var eftir þetta millibilsástand, eins
konar umbreyting á sér stað.116 Hátíðir marka breytingar til langs tíma og það á einnig
við um Franska daga.
Tíminn er heilagur (e.sacred time) á meðan hátíðin stendur yfir. Með því að halda
hátíðina sem markast af ýmsum athöfnum gerir tímann heilagan. Sumar athafnirnar
einkennast af meiri hátíðleika en aðrar sem gerir tímann enn heilagri. Þetta á við til
dæmis um tónleikahald í kirkjunni, sem er fastur dagskráliður á föstudagskvöldi, og
minningarathöfn í franska kirkjugarðinum á laugardagsmorgni.
Hátíðin er að mestu undirbúin og skipulögð í óeigingjörnu sjálfboðastarfi sem gerir
hátíðina nokkru frábrugnari öðrum bæjarhátíðum á Íslandi. Með því sýnir samfélag
Fáskrúðsfjarðar, bæjarbúar sem og aðrir er koma að hátíðinni sameiginlegan styrk sinn
sem lítil bæjarfélög bera yfir, og setja með því ákveðinn persónuleikablæ á hátíðina.
Bæjarhátíðin er gott dæmi um það hversu miklu er hægt að áorka í litlu bæjarfélagi þar
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sem viljinn er fyrir hendi og leggja sitt af mörkum og halda bæjarhátíð sem slíka.
Samfélagið á Fáskrúðsfirði tekur breytingum á þeim tíma sem undirbúningur
hátíðarinnar fer fram og sjálfa dagana sem hátíðin stendur yfir. Bæjarbúar renna saman í
eina heild og stefna allir að sama markmiðinu, það er að hátíðin gangi í alla staði vel
fyrir sig og heppnist sem best verður á kosið. Það virðist vera að allir hinu ósýnilegu
múrar hverfi á milli fólks á þessum tíma sem hátíðin fer fram og fólk verði með öllu
samrýmdara. Þessi samkennd sem bæjarbúar upplifa er svokallað „communitas“.
„Communtias“ er hægt að skýra með að allir þátttakenndur hátíðarinnar eru jafnir og í
sömu stöðu í samfélaginu, allir hjálpast að og sameinast í hátíðinni. Allir verða vinir og
að vilja gerðir að hjálpa hvor öðrum. Hér mætti benda á nokkur atriði þar sem
„communitas“ kemur fram í hátíðinni. Hverfahátíð er haldin um kvöldmatarleyti á
föstudagskvöldi, rétt fyrir formlega setningu hátíðarinnar. Þá hópast saman nágrannar í
mismunandi hverfum, grilla, borða, syngja og skemmta sér og einkenna sig með sínum
hverfalit. Einstaklingar sem ekki eru vanir að spjalla saman dags daglega eða yfirleitt
eiga nú samskipti á hverfahátíðinni eða áður þegar skreyting hverfisins átti sér stað.
Þeir jafnvel heimsóttu hvorn annan í heimahús við undirbúning og skipulagningu á
skrauti og hafa því átt töluverð samskipti sín á milli. Þetta telst vera mjög eðlilegt þó
svo að samskiptin fari svo aftur minnkandi dagana á eftir hátíðina, eftir að fólk hefur
gert hátíðina upp sín á milli, það er útkljáð hvernig hátíðin tókst þetta árið. Sömuleiðis
mætti minnast á fyrirtæki í Fáskrúðsfirði sem auglýsti á Facebook síðu sinni árið 2009
eftir fólki til að setja upp veislutjald. Ekki stóð á því og fólk mætti á tilteknum tíma og
tjaldið var drifið upp. Árið eftir sögðu eigendur sama fyrirtækis að ekki hafi þurft að
auglýsa, heldur mætti fólk sjálfkrafa á staðinn þegar það sá hvað til stóð.117 Enn eitt
dæmið mætti taka fram þar sem hugtakið „communitas“ nær yfir breiðari heild. Síðustu
ár hefur tíðkast að semja sérstakt lag Franskra daga. Lagið er bein skírskotun í þessa
heild sem myndast. Þetta er lag bæjarins, fjarðarins, fólksins og hátíðarinnar. Allir
einstaklingar, heimamenn, brottfluttir eða aðrir gestir eiga þetta lag saman og deila.
Viðburðir og dagskrá Franskra daga er að miklu leyti það sama ár eftir ár. Sömu
viðburðirnir hafa sínar hefðir og fastan sess þrátt fyrir einhverjar nýjungar ár hvert.
Dagskrá hátíðarinnar hefst á miðvikudegi og er lokið á sunnudegi. Mestur hluti gesta
hátíðarinnar kemur í bæinn á fimmtudeginum, þá fer svokölluð Kenderísganga fram rétt
eftir kvöldmatarleytið. Eins og nafnið ber með sér, er oft glatt á hjalla í göngunni og
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hefur fjöldi þátttakannda með sér áfenga drykki í gönguna. Það er á þessum tímapunkti
hátíðarinnar sem karnival kemur inn í hátíðina, með áherslu á lægri hvatir mannsins
með drykkjunni. Eins og áður segir eru einkenni karnivals það að allir eru þátttakendur í
hátíðinni, gleðin og hláturinn eru ríkjandi og oft verður lýðurinn stjórnlaus. Þetta á við
þá er halda skemmtuninni og drykkjunni áfram eftir gönguna. Hátíðin er í sannri sér
loksins byrjuð almennilega eftir allan undirbúninginn, þó svo að opinber setning
hátíðarinnar fari fram kvöldið eftir. Það er ekkert annað sem skiptir máli núna en hátíðin
sjálf, raunveruleikinn víkur fyrir hátíðinni. Gróteskan fer vaxandi í hátíðinni og stendur
yfir alla helgina, en nær hámarki sínu á laugardagsnóttinni, með miklum látum, ölvun
og tilheyrandi hegðun. Það er því ekkert sjálfsagðra en að þátttakenndur
Kenderísgöngunnar drekki áfengi og finni svolítið á sér. En sumir drekka meira en aðrir
og enda á því að vera meira en kenndir og skemmta sér langt fram á morgun á kaffihúsi
bæjarins. Á öðrum fimmtudegi en þessum teldist þetta vera af og frá og myndi valda
hneykslan.
Hægt er að segja að Franskir dagar séu fjölskylduhátíð á daginn en karnival á
kvöldin sem standi fram á morgun. Þó eru alltaf nokkrir sem ekki gera greinarmun á
degi eða nóttu, en almenningur hlær af þessum einstaklingum, eða skálar pínulítið með
þeim. Það er allt í lagi, því það er allt leyfilegt í karnivali.118
Það er ef til vill stjórnleysi karnivalsins sem gerir þessa daga óútreiknanlega. Í
karnivali skiptir engu máli þótt virðingarverður fyrirtækisstjórnandi sé einn af
meðlimum í göngunni og súpi af og til af pelanum sínum. Það eru eins og áður sagðir
allir jafnir í karnivali sem og „communitas“ sem einkennir hópinn.
Setning hátíðarinnar fer fram í skrúðgarði bæjarins að föstudagskvöldi. Með henni er
hátíðin formlega römmuð inn, þó svo að hátíð fólksins hafi þegar byrjað. Líkt og
almenningurinn sé að taka valdið af hinni opinberu stjórnsýslu. Haldin eru ræðuhöld,
brenna og fólk sameinast í brekkusöng. Karnivalsstemmingin tekur svo við, þar sem
ofdrykkja og dans eru ríkjandi og standa langt fram eftir morgni. Laugardagur er
aðaldagur hátíðarinnar og þá er mest um að vera. Minningarathöfn um frönsku
sjómennina er haldin í franska grafreitnum. Þar koma stjórnendur Fjarðabyggðar ásamt
opinberum frönskum gestum hátíðarinnar og öðru fólki. Í blaði Franskra daga frá árinu
2010 er farið yfir dagskrá hátíðarinnar. Þar segir:
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Minnst er franskra sjómanna sem látist hafa á Íslandsmiðum, og
blómsveigur lagður að minnisvarðanum um þá. Hvetjum alla sem eiga
íslenska þjóðbúninga til að mæta í þeim við þessa hátíðlegu athöfn.
Íslenska lopapeysan er líka vel við hæfi.119
Þetta sýnir ekki einungis hvernig tengd er saman fortíðin og nútíminn, það er að
þátttakenndur athafnarinnar séu staddir í nútímanum en samt nær hugsunin eða tíminn
aftur til fortíðarinnar, heldur með hvatningu til þjóðlegs klæðnaðar er höfðað til íslensks
menningararfs, þjóðbúningsins og lopapeysunnar. Athöfnin er hátíðleg, prestur bæjarins
minnist frönsku sjómannanna og leggur að lokum krans við minnismerki Frakka. Það
gerir tímann heilagan. Hægt er að segja að sá gjörningur sé eins konar helgisiður
(e.ritual) það sé form trúarathafnar. Helgisiðurinn breytir því tímanum með tákngervi
blómakransins.
Skrúðganga er næst á eftir minningarathöfninni að hátíðarsvæðinu sem er miðsvæðis
í bænum. Er því búið að marka umhverfið sem hátíðin fer fram. Allt beinist að miðjunni
þar sem hátíðarsvæðið er. Ýmis gervi, búningar og skraut er allsráðandi í skrúðgöngunni
ásamt hlutverkaleik. Sú birtingarmynd kemur fram víða á hátíðinni. Opinber stjórnsýsla
skreytir er við kemur bænum og hverfi taka sig saman og skreyta sín hverfi og hús. Á
hverfahátíðinni og varðeldi er fólk einnig hvatt til að skarta sínum „hverfalit“. Með því
eru hverfi bæjarins að klæða sig í búning, og aðgreina sig frá öðrum hverfum og
einstaklingum. Slíkt er hægt að sjá á hátíðum um víða veröld, hvort sem um er rætt um
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum,120 Franska daga eða karnival

á Trinidad.121

Einstaklingarnir skipta með þessu um sín hlutverk með búningum og skrauti sem ekki á
við hversdagsleikann. Með því að einstaklingar eða hópar merki sig á ákveðinn hátt með
klæðaburði og skrauti, ýta þeir undir karnivalíska stemmingu hátíðarinnar þar sem allt
er leyfilegt, þess vegna má sjá ýmis höfuðföt, fatnað og fylgihluti sem reglur
samfélagsins myndi annars ekki leyfa á öðrum tíma.
Þótt skemmtanagildi hátíðarinnar sé í hávegum haft þá er hagrænn ávinningur
smáfyrirtækja staðarins oft á tíðum sá mesti þessa helgi. Þetta er stærsta
ferðamannahelgi ársins á Fáskrúðsfirði. Íþróttadeildir Leiknis, íþróttafélagsins á

119

Undirbúningsnefnd, Dagskrá, 19.

120

Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til: Rannsókn á
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fyrr og nú”, 50.
121

Trinidad Carnival, 2012.
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Fáskrúðsfirði standa vaktirnar yfir helgina nótt sem dag. Aldrei er jafnmikið að gera á
kaffihúsi bæjarins, jafnt og á bensínstöðinni, í dagvöruversluninni og sundlauginni.

.

Mynd 9. Bæjarhátíðin Franskir dagar.
Í BS-ritgerð sinni, Mikilvægi menningarhátíðar á Austurlandi – menningartengsl
þjóða í gegnum viðburðarferðamennsku, dæmi frá Frönskum döskum á Fáskrúðsfirði,
kemst Hulda Guðnadóttir að þeirri niðurstöðu að Franskir dagar virðast ekki standa
nægilega vel undir nafni hátíðarinnar.122 Hægt er að taka undir þessi orð Huldu og vera
sammála hennar niðurstöðu það er að hátíðin sjálf, Franskir dagar, hafi ekki nægjanlega
mikla skírskotun til þann sögurlega menningararfs sem hátíðin á að minnast. Þegar litið
er til dagskráar sem Franskir dagar hafa upp á að bjóða, er lítið sem má tengja við
frönsku sögu bæjarins eða Frakkland. Þessir fáu dagskráliðir hátíðarinnar eru: Tour de
Fáskrúðsfjörður123 sem er bein skýrskotun í hina stærstu hjólreiðakeppni heims sem
haldin er árlega í Frakklandi. Íslandsmeistaramót í Pétanque, franskur kúluleikur hefur
verið árlegur viðburður síðan 1999. Hér er um að ævafornt kúluspil að ræða, en er
upprunalega ættað frá Skotlandi.124 Franskir listamenn hafa komið, sungið og spilað á
hljóðfæri fyrir gesti og gangandi, jafnframt sem verslanir leggja áherslu á franskar vörur
og veitingastaðir bjóða gjarnan upp á franska matarmenningu. Engu að síður kemur ekki
á óvart að árið 2008 hafi einungis 27% af dagskrárliðum hátíðarinnar haft einhverja
tengingu í franska menningu.125 Þá er eingöngu verið að tala um dagskráliði sem
skipulagðir eru af undirbúningsnefn Franskra daga. Hins vegar þegar litið er á umgjörð
hátíðarinnar allrar í heild, að meðtöldum skreytingum bæjarbúa auk annars sem er hægt
122

Hulda Guðnadóttir, Mikilvægi menningarhátíðar á Austurlandi – menningartengsl þjóða
í gegnum viðburðarferðamennsku, dæmi frá Frönskum dögum á Fáskrúðsfirði, 33.
123

Undirbúningsnefnd, Tour de Fáskrúðsfjörður, 20.

124

Undirbúningsnefnd, Íslandsmeistaramót í Pétanque, 19.

125

Hulda Guðnadóttir. Mikilvægi menningarhátíðar á Austurlandi- menningartengsl þjóða
í gegnum viðburðaferðamennsku: dæmi frá Frönskum dögum á Fáskrúðsfirði, 18.
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að tengja beint við Frakkland á einhvern hátt er tengingin talsverð. Með Franskra daga
hátíðinni verður þessi tenging einungis sýnilegri, en ekki nýenduruppgötvuð.
Þegar á allt er litið þjónar hátíðin því hlutverki að vera fyrst og fremst bæjarhátíð
fyrir heimamenn, brottfluttna Fáskrúðsfirðinga og aðra gesti sem hægt er að tengja við
sammannleg einkenni hátíða um alla veröld. Einkum birtast Franskir dagar sem
skemmtun til að efla samstöðu og ímynd bæjarbúa og Fáskrúðsfjarðar út á við, fremur
en að minnast sögunnar og tengjast Frakklandi enn frekar. Þó að niðurstaða
rannsóknarinnar leiði til þess að Franskir dagar hafa ekki eins mikla tengingu við
franska arfleifð og margan grunar, er engu að síður hægt að segja að Fáskrúðsfjörður sé
franskættaður. Frönsk arfleifð staðarins er ekki bundin við þá daga sem bæjarhátíðin
stendur yfir, heldur rammar hún inn samfélagið og birtist allt árið um kring á
Fáskrúðsfirði.
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5. Franski bærinn Fáskrúðsfjörður
Í þessum síðasta kafla verður sjónum beint að birtingarmynd Fáskrúðsfjarðarbæjar eins
og hún birtist í samtímanum. Í hversdagsleikanum sem og iðkun menningar er samhengi
skapað hverju sinni. Með því að skoða heildarsýn bæjarins er margt sem má lesa út úr
viðhorfum íbúa til menningarminja franskra sjómanna.
Í skólamiðstöðinni á Fáskrúðsfirði er markvist unnið með frönsku tengslin. Í
leikskólanum Kærabæ hafa börnin í mörg ár lært að syngja Meistari Jakob á frönsku auk
fleiri laga á franskri tungu. Nemendur í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar eru í sambandi við
jafnaldra sína í skóla í Graveline auk þess að vinna ýmis verkefni tengd Frakklandi og
sögu

franskra

sjómanna.

Líneik

Anna

Sævarsdóttir

skólastjóri

Grunnskóla

Fáskrúðsfjaðar ritar að það sé markmið skólanna að nemendur sem útskrifast séu
meðvitaðir um tengsl Fáskrúðsfjarðar og Frakklands og þekki þær minjar sem eru um
veru Frakka hér á Fáskrúðsfirði.126 Hægt er að ganga út frá því að þeir nemendur sem
þekki forsögu Fáskrúðsfjarðar hafi betri sýn á því samfélagi sem þeir búa í og eigi því
betur með að móta sjálfsmynd sína.

Mynd 10. Veggteppi sem nemendur í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar unnu árið 2008
um sögu Búða.
Árið

1990

var

undirritaður

vinabæjarsamningur

á

milli

Gravelines

og

Fáskrúðsfjarðar. Gravelines er bær sem staðsettur er í norðurhluta Frakklands. Fyrr á
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Líneik Anna Sævarsdóttir, Hvernig er unnið með frönsku tengslin í skólamiðstöðinni á
Fáskrúðsfirði, 17.
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tímum var aðal atvinnuvegur bæjarins sjávarútvegur, og hófu Gravelinesbúar þáttöku í
veiðunum um 1830. Um 900-1000 fiskimenn sóttu veiðar við Ísland frá Gravelines sem
var þá um 8000 manna bær.127 Af þessu háa hlutfalli má ætla hversu gífulega miklu máli
Íslandsfarirnar hafi skipt fyrir Gravelines, og tengsl ekki síður sterk og oft tregabundinn.
Gravelines hefur tekið breytingum í áranna rás. Í dag er Gravelines 13.000 manna
bær.128 Þar er stórt kjarnorkuver, álver ásamt fiskeldisstöð. Mikill iðnaður er á svæðinu
og í nærliggjandi byggðarlögum.129 Gravelines minnist Íslandssögunnar á margvíslegan
hátt. Meðal annars hefur bærinn komið upp söfnum, útgefið ýmis heimildarrit um tíma
Íslandssjómannanna og hlúð að menningararfinum með uppbyggingu gamalla húsa
fiskimanna ásamt að halda hátíð til að minnast Íslandssjómannanna.130
Hátíð Íslandssjómanna eða Fète des Islandais er haldin árlega í lok september.131
Hátíðin gengur út á að minnast þeirra er sigldu á Íslandsmið. Siglt er á bátum og skútum
út skipaskurðinn í Gravelines og á haf út þar sem kastaður er blómsveigur í vota gröf
sjómanna sem ekki komu heim aftur til Frakklands. Þetta er áhrifarík táknræn athöfn
sem sameinar fortíð og nútíð. Á hátíðinni er ýmislegt sem tengir vinabæina saman.
Heimamenn eru kynntir fyrir Íslandi og íslenskri menningu, boðið er upp á íslenskar
veitingar og íslenski þjóðsöngurinn er spilaður. Þetta er mikil hátíð sem hefur snert
íslenska gesti í hjarta stað, en bæjarfulltrúar Fjarðabyggðar sækja hátíðina heim sem og
bæjarfulltrúar Gravelines heimsækja bæjarhátíðina Franska daga á Fáskrúðsfjörð.132
Hafa mikil og rík samskipti af beggja hálfu átt sér stað síðan vinabæjartengslin
komust á. Stefnt er enn frekar á að efla tengsl bæjanna og stuðla þannig að frjóu og nánu
samstarfi.133
Í litlu samfélagi líkt og Fáskrúðsfjörður er skiptir bæjarhátíðin Franskir dagar
gríðalega miklu máli. Undirbúningur hátíðarinnar er stór þáttur í hátíðinni sjálfri sem
teygir anga sína inn í félagslega afþreyingu staðarins. Á Fáskrúðsfirði er ekki margt sem
telst til félagslegrar afþreyingar, svo ætla má að undirbúningur sem hefst töluvert fyrir
hátíðina auki verulega á möguleika fjölbreytts félagslífs.
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Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 44.
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Bienvenue á Gravelines, 2006.
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Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 48.
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Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 49.
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Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 49.
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Hildigunnur Jörundsdóttir, Frakklandshátíð á Íslandi – Íslandshátíð í Frakklandi, 12.
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Starfshópur áfangaskýrslu, Franski bærinn Fáskrúðsfjörður, 12.
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Þegar líða tekur að bæjarhátíðinni breytist samfélagið. Andrúmsloftið verður mettað
tilhlökkunnar og spennu. Hvarvetna er komandi hátíð rædd fram og aftur á milli fólks,
hverjir muni skemmta, hvort von er á gestum, matur og ekki síst væntingar fólks til
hátíðarinnar. Að loknum hátíðardögum ræðir enn fólk saman um hátíðina, það er
athugar hvað tókst vel og hvað mætti betur fara og hvað muni verða gert að ári liðnu.
Með slíkum vangaveltum er hægt að segja að hátíðin gleymist ekki, heldur leggist hún í
dvala hugsanna fólks, sem stefnir að henni allt árið um kring.
Sú hefð hefur komist á í bænum að flagga þann 14. júlí á þjóðhátíðardegi Frakka. Má
þá sjá annað hvort franska fánann eða þann íslenska blakta á flestum fánarstöngum á
Fáskrúðsfirði. Sérstakur hátíðarblær skapast og skemmtilegt er um að litast í bænum.134
Götuskilti Fáskrúðsfjarðar eru merkt bæði á íslensku og frönsku. Þetta hefur vakið
athygli ekki síst hjá frönskumælandi ferðamönnum.135 Hér fyrir neðan má hins vegar sjá
skilti sem sýna vegalengd á milli staðanna tveggja, Fáskrúðsfjarðar og Gravelines.

Mynd 11. Bæjarskilti í Gravelines

Mynd 12. Bæjarskilti á Fáskrúðsfirði.

Hjónaball er haldið á Fáskrúðsfirði ár hvert. Þetta árið var þema hjónaballsins
franskt. Tekið var á móti fólki á ballið af hluta úr undirbúningsnefnd sem klætt var
frönskum steríótýpískum „búningum“. Meðal annars voru karlmennirnir með svart
yfirvaraskegg og aplahúfur en konurnar voru fallegu, fínu, frönsku dömurnar með blóm
í hári. Sungnir voru söngvar sem vísuðu í Franska spítalann og aðra áðurnefnda
menningararfleifð. Eins kom frönsk arfleifð fram í leiknum skemmtiatriðum.
Skreytingar

félagsheimilisins

Skrúðs

voru

nátengdar

fiskibæ,

rétt

eins

og

Fáskrúðsfjörður er enn í dag. Þar mátti sjá fiskinet eða undirbyrgði úr trolli sem festar
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Fjarðabyggð/Fjardabyggd.is
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Hildigunnur Jörundsdóttir, Frakklandshátíð á Íslandi – Íslandshátíð í Frakklandi, 12.
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voru meðal annars gamlar netakúlur á. Seríur héngu uppi í lofti, rétt eins og horft væri á
stjörnur langt á hafi úti. Íslenski og franski fáninn voru á matseðlum, auk þess voru
fánalitirnir á öllum borðum í formi dúka, servétta og annars.136 Þannig einskorðast
skreytingar ekki eingöngu við hátíðina Franska daga eða aðra skipulagða viðburði.
Fransk- íslenskar skreytingar er hægt að finna á Fáskrúðsfirði allt árið um kring. Eins
og sjá má á komandi myndum eru þær mjög fjölbreyttar. Allar skreytingar takmarkast
þó ekki við fánalitina, til dæmis eru nokkrir garðar á Fáskrúðsfirði með sérsmíðuð
blómaker sem líta út eins og skútur.

Mynd 13. Steinar

Mynd 14. Hjól

Mynd 15. Leiði í kirkjugarði Mynd 16. Götumálverk
Arfleifð franskra sjómanna er ekki bara bundin við áþreifanlega menningu. Hana má
finna líka í formi minninga og munnmæla eins og áður segir. Á Fáskrúðsfirði má einnig
finna ýmis örnefni sem tengd eru frönskum sjómönnum. Dæmi um slík örnöfn eru
Kólonfoss, sem er foss nefndur er eftir skipstjóranum Colon sem strandaði á skútu við
Eyri í sunnanverðum Fáskrúðsfirði, við ós árinnar Villingaá er Krikaklöpp, klöpp sem
Frakkar lögðu jullum sínum til vatnssóknar137 og Fransaraboði í Reyðarfirði, rétt fyrir
utan Kolfreyjustað.138
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Gunnar Óli Ólafsson/2012.

137

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, 138.
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Hafdís Bára Bjarnadóttir/2012
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Eins og fjallað hefur verið um hefur menningararfur áhrif á ímynd staða. Árið 2008
skipaði þáverandi bæjarstýra Fjarðabyggðar starfshóp til að undirbúa stefnumörkun fyrir
Franska bæinn Fáskrúðsfjörð. Starfshópnum var ætlað að setja fram tillögur um
hvernig nýta mætti sérstöðu, tengsl og aðstöðu á Fáskrúðsfirði til að styrkja stoðir
ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar í Fjarðabyggð. Í áfangaskýrslu starfshópsins eru
kynnt ýmis verkefni sem hópurinn telur að geti treyst enn frekar þann grunn sem þegar
hefur verið lagður í tengslum við franskar minjar á Fáskrúðsfirði. Hér er vísað í
vinabæjarsamskipti við Gravelines, safnið Fransmenn á Íslandi og bæjarhátíðina
Franska daga á Fáskrúðsfirði. Áþreifanlega mennningararfinn sem og óáþreifanlega
arfinn er hér ætlað sveitarfélaginu Fjarðabyggð til heilla. Ferðaþjónusta á Íslandi er
sívaxandi atvinnugrein, Fáskrúðsfjörður tekur á sinn hátt þátt í þeirri þróun.
Menningararfur getur þess vegna verið hagrænn ávinningur.
Þegar á allt er litið skipta fortíð og saga Fáskrúðsfjarðar miklu máli fyrir sjálfsmynd
íbúa Fáskrúðsfjarðar. Söguleg menningararfleifð Frakka í hugum Fáskrúðsfirðinga er
samfelld allt árið um kring hjá bæjarbúum á Fáskrúðsfirði, en ekki tilbúin af stjórnsýslu,
ferðamannaiðnaði eða öðrum hagsmunahópum.
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Lokaorð
Ljóst er nú að helstu áþreifanlegu og sýnilegu frönsku menningarminjar frá skútuöld á
Fáskrúðsfirði, eru í formi bygginga sem franskir sjómenn byggðu. Slíkar minjar hjálpa
Fáskrúðsfirðingum að skapa og endurskapa sjálfa sig auk þess að skerpa ímynd sína út á
við. Ímynd Fáskrúðsfjarðar er meðal annars rakin til bæjarhátíðarinnar Franskir dagar.
Hennar helsta hlutverk er að skemmta hátíðargestum en lítil áhersla lögð á sérkenni
svæðisins sem er fyrst og fremst franska menningararfleifðin. Þrátt fyrir það er ekki
hægt að segja að ímynd Fáskrúðsfjarðar liggi eingöngu í bæjarhátíðinni, heldur er hún
einungis einn liður í að efla ímynd bæjarins og ferðaþjónustu staðarins, því ímynd
franska bæjarins Fáskrúðsfjarðar er ekki tilbúningur einn. Fyrst og fremst kemur sú
ímynd frá bæjarbúum sjálfum. Fáskrúðsfirðingar sækja aftur til fortíðar og deila áfram
minningum, frásögnum og athöfnum til næstu kynslóða og varðveita þannig sögu
franskra sjómanna á Fáskrúðsfirði. Með því að fara fyrst gegnum sögu franskra
sjómanna eins og áður er gert, er betur hægt að gera sér í hugarlund hversu mikil áhrif
sjómennirnir höfðu á Fáskrúðsfjörð og íbúa hans. Ásýnd og hversdagslíf bæjarins hefur
ekki eingöngu tekið stakkaskiptum heldur beinlínis stóluðu bæjarbúar og sveitungar á
verslun við Frakkana þar sem um nokkurs konar vöruskipti var um að ræða. Jafnframt
sköpuðu Frakkarnir Íslendingum atvinnu, viðskiptatækifæri og heilbrigðisþjónustu sem
skorti stórlega á þessum árum. Án nokkurs efa hafa franskir sjómenn á skútuöld haft
mikil áhrif á Fáskrúðsfirðinga sem meðal annars skilar sér í formi menningar sem enn er
til staðar á Fáskrúðsfirði.
Fáskrúðsfirðingar

hafa

skilgreint

áþreifanlegan

menningararf

eftir

frönsku

sjómennina, skjúkraskýli, kapellu, franskan spítala læknisbústað og grafreit á Krossum.
Franska safnið, Fransmenn á Íslandi, geymir síðan minni minjar um tímabil franskra
sjómanna. Þetta eru þó ekki allar þær áþreifanlegu minjar sem Frakkar skildu eftir sig,
því pakkhúsið Manon var rifið árið 2007. Fyrst og fremst er hægt að tala um
menningarlegt ósamræmi í orðræðu stjórnsýslu með því að velja sumar minjar en hafna
öðrum.
Með aukinni hnattvæðingu og fjölmenningarsamfélags líkt og Fáskrúðsfjörður er,
skiptir menningararfur miklu máli fyrir einstaklinga, hópa og samfélög. Með
menningararfinum auðveldar það íbúum bæjarins að finna að þeir eru hluti af samfélagi
sem á sér sameiginlegar rætur og forsögu. Slík tilfinning leiðir af sér sterkari sjálfsmynd
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einstaklinga sem og sjálfsmynd alls samfélagsins í heild, en góð og sterk sjálfsmynd
styður við almennt heilbrigði einstaklinga. Enn fremur nota einstaklingar menningararf
til tjáningar í samfélaginu. Með því skilgreinir hann sameiginleg gildi, sjálfsmynd,
viðhorf og hefðir. Á hinn bóginn er menningararfur settur fram með orðræðu í tilteknum
tilgangi. Með því að hafa tengsl opinber við sögu og menningu fortíðar verður ímynd
Fáskrúðsfjarðar skýrari. Þar af leiðir verður til „áfangastaðamenning” Fáskrúðsfjarðar
sem eykur aðdráttarafl staðarins og styður við ferðaþjónustu staðarins. Sú
„áfangastaðamenning” er sett fram af stjórnsýslu með gæðastimpli þeirra.
Eins og áður segir leiddi rannsóknin í ljós að bæjarhátíðin Franskir dagar vísi ekki
nægilega mikið í varðveislu sögulegra tengsla við franska sjómenn fyrr á öldum, í því
samhengi sem þeir eru haldnir nú. Fyrst og fremst er hátíðin fyrir heimamenn,
brottfluttna Fáskrúðsfirðinga og gesti sér til skemmtunnar og afþreyingar. Rannsóknin
sýnir að fremur sé um sammannleg einkenni hátíða og karnivals að ræða þar sem hægt
er að máta kenningar fræðimanna yfir á hátíðina með mismiklum árangri þó. Ljóst er að
hátíðin er haldin á millibilsástandi þar sem samfélagið er statt á ósýnilegum þröskuldi.
Einstaklingar taka frí frá hversdagslegu lífi, líta til baka til fortíðar en jafnframt líta þeir
til framtíðar. Hátíðinni fylgir öðruvísi hegðun fólks, veisluhöld með mikilli drykkju og
áti, jafnvel stjórnleysi, annars konar klæðnaður og einstaklingar verða jafnir í
samfélagsstiganum. Sömuleiðis er heilagur tími með minningarathöfn og merking
umhverfis er augljós, með öllum sínum skreytingum.
Síður en svo þarf það að vera neikvæð niðurstaða því fjölda margt er jákvætt fyrir
samfélagið á Fáskrúðsfirði. Bæjarhátíðin styrkir félagsleg bönd sambúa á Fáskrúðsfirði
og gefur bæjarbúum miklar minningar, gleði og aukið félagslíf með undirbúningi
hátíðarinnar. Fyrir hverja hátíð fær bærinn sína fegrun jafnt frá einstaklingum sem og
stjórnsýslu sem hefur án efa jákvæð áhrif á ásýnd bæjarins.
Hátíð er margslungið fyrirbæri og hefur margar birtingarmyndir. Ferðaþjónusta er
ein birtingarmynd og ein af hreyfiöflum hátíðar. Sérstakir viðburðir eins og Franskir
dagar laða að ferðamenn sem hefur skilað sér í meiri fólksfjölda til bæjarins auk
mikillar kynningar fyrir Fáskrúðsfjarðarbæ. Fyrirtæki og þjónusta blómstra og aldrei er
eins mikið að gera eins og á þessum dögum.
Margir vilja halda því fram að með útgáfu bókar Elínar Pálmadóttur hafi
Fáskrúðsfirðingar sem og Íslendingar farið aftur að hugsa um sögu franskra sjómanna
hér við land og orðið hafi eins konar nýenduruppgötvun á þeim tengslum. Þvert á móti
er hægt að taka undir þau orð. Rannsóknin sýnir að tenging Fáskrúðsfirðinga við
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frönsku sjómennina hefur ávallt verið til staðar, þó svo að bók Elínar Pálmadóttur hafi
ef til vill gert þau tengsl sýnilegri fyrir Íslendingum. Frönsku tengslin hafa meðal annars
lifað sem minningar, munnmæli og frásagnir fólks sem hefur haldist kynslóð fram af
kynslóð á Fáskrúðsfirði.
Tengsl Fáskrúðsfirðinga til Frakklands birtast allt árið um kring hjá bæjarbúum. Þau
má sjá í menntastofnunum Fáskrúðsfjarðar, þar sem markvist er unnið með frönsku
tengslin, í gagngerðum vinabæjarsamningi á milli Fáskrúðsfjarðar og Gravelines, á
þjóðhátíðardegi Frakka, sem er flöggunardagur Fáskrúðsfirðinga, í ýmsum viðburðum
og skreytingum sem uppi eru allt árið um kring. Að öllu samanlögðu er hægt að segja að
ímynd Fáskrúðsfjarðar sem „Franski bærinn“ eigi sér traustar stoðir sem rekja megi til
athafna samfélagsins og meðvitaðs hugarfars íbúa Fáskrúðsfjarðar til franskættaðrar
fortíðar þeirra.
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