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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um franska sjóliðann og síðar aðmírálinn Yves Joseph de 

Kerguelen de Trémarec (1734-1797) og ferðir hans til Íslands árin 1767 og 1768, sem má 

telja vera fyrsta erlenda vísindaleiðangurinn til Íslands. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er stutt 

æviágrip Kerguelen og því næst er fjallað um ástæður þess að Kerguelen kom hingað til 

lands en meginástæðan var sú að hann átti að hvetja til dáða og verja franska sjómenn sem 

voru við veiðar við Íslandsstrendur. Í anda upplýsingarinnar skrifaði Kerguelen ítarlega 

ferðalýsingu um Ísland og Íslendinga. Ferðalýsingin var gefin út af vísindafélagi franska 

sjóhersins (l’Académie de Marine) árið 1771 og var hún meginheimild þessarar ritgerðar. 

Greint er hvað Kerguelen hafði að segja um Ísland og íbúa þess en í greiningunni felst 

athugun á því hvort hann hafi ávallt farið með rétt mál og hvaðan hann fékk upplýsingar 

sínar fyrir skrif sín. Þá er einnig skoðað hvað Kerguelen gerði í leiðöngrum sínum og 

athugað er hvort hann hafi farið eftir settum fyrirmælum. Þau rit sem Kerguelen notaði 

einna helst voru Íslandsrit þriggja manna en þeir voru Niels Horrebow og rit hans 

Tilforladelige Efterretninger om Island, Johann Anderson (1674-1743) borgarstjóri í 

Hamborg og rit hans Nachrichten von Island, Grönland, und der Strasse Davis zum wahren 

Nutzen des Wissenschaften und der Handlung og að lokum rit Isaac de la Perèyre (1596–

1676) Relation de l’Islande. Hið fyrstnefnda notaði Kerguelen mest, því næst kom rit 

Anderson en rit Perèyre notaði Kerguelen mun minna en hin tvö. Kerguelen dvaldi talsvert 

lengur í fyrri ferð sinni árið 1767 eða í um þrjár vikur en í þeirri síðari í aðeins átta daga. Á 

Íslandi dvaldi Kerguelen í bæði skiptin á Patreksfirði en á þeim slóðum hitti hann 

náttúrufræðinginn og skáldið Eggert Ólafsson (1726-1768) sem bjó á þeim tíma í 

Sauðlauksdal. Kerguelen og Eggert ræddu saman og skrifuðust á um ýmis málefni en 

Kerguelen notaði Eggert einnig sem heimildarmann fyrir ferðalýsingu sína. Á meðal 

umfjöllunarefna í lýsingu Kerguelen var landafræði, jarðfræði, plöntu- og dýralíf, 

matarvenjur, líkams- og skapgerð, húsakostur, samgöngur og stjórnskipan. 
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Inngangur 

Þeir voru ekki margir sem nefndu nafn franska sjóliðans og síðar aðmíralsins Yves Joseph 

de Kerguelen Trémarec (1734-1797) í annálum fyrri alda hér á Íslandi. Það var raunar 

aðeins Jón Espólín (1769-1836) sem það gerði.1 Kerguelen þessi var athyglisverður maður 

og átti eftir að verða frægur landkönnuður. Hafa verður í huga að ekki er alltaf fylgni á 

milli þess að vera frægur og að vera vel metinn og á sú neikvæða fylgni við um Kerguelen 

sem seint verður talinn þjóðhetja í Frakklandi.  

Kerguelen var sendur af franska konunginum Lúðvíki XV. (1710-1774) til Íslands 

árin 1767 og 1768. Í fyrri ferð sinni dvaldi hann á Íslandi í um þrjár vikur en í þeirri síðari 

dvaldi hann í átta daga.2 Verkefni hans var að standa vörð um franska sjómenn sem voru 

við veiðar við Íslandsstrendur og átti hann að vera þeim til halds og trausts ef eitthvað 

skyldi koma upp á. Kerguelen kynnti sér sögu og menningu Íslendinga vel og las sér til um 

Ísland aðallega í þremur ritum eftir jafnmarga höfunda en þeir voru Johann Anderson 

(1674-1743 ) borgarstjóri í Hamborg og rit hans Nachrichten von Island, Grönland, und 

der Strasse Davis zum wahren Nutzen des Wissenschaften und der Handlung, rit Danans 

Niels Horrebow (1712-1760) Tilforladelige Efterretninger om Island og að lokum rit Isaac 

de la Perèyre (1596–1676) Relation de l’Islande.3 

Í leiðöngrum sínum kortlagði Kerguelen strandir Íslands nákvæmar en áður hafði 

verið gert og ritaði ýmislegt um landið og fólkið sem þar bjó í ferðalýsingu sinni Relation 

d’un Voyage dans le mer du nord, aux côtes d’Islande, fait en 1767 et 1768 sur les frégates 

du Roi la Folle et L´Hirondelle.4 Ferðalýsing Kerguelen á þessum norðlægu slóðum árin 

1767-1768 var svo gefin út árið 1771 af vísindafélagi franska sjóhersins (l’Académie de 

Marine) en um var að ræða fyrsta erlenda vísindaleiðangurinn til Íslands.5  

Í stuttum formála (avertissement) Kerguelen6 kemur í ljós að hann hafði sterkar 

skoðanir á því fyrir hverja ritið væri skrifað. Í formálanum stendur að bókin sé skrifuð fyrir 

þá sem færu á þær slóðir sem Kerguelen lýsir í bókinni og væru tilbúnir að bjóða byrginn 

                                                 
1 Jón Espólín, Íslands Árbækur, bls. 86 og 92. Sjá Einar Hreinsson, „Frakkar á Fróni“, bls. 10. 
2 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 25, 64 og 173. Þetta er útreikningur 

höfundar. 
3 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 32-33. 
4 John Pinkerton gaf út og þýddi hluta af riti Kerguelen á ensku í bók sinni A General Collection of the Best 

and Most Interesting Voyages and Travels in all Parts of the World (London 1808), bls. 735-775. Þá 
var bók hans endurútgefin árið 2007 sbr. Kerguelen Trémarec, Voyages dans les mers du Nord, 
Australes et des Indes (La Rochelle 2007). 

5 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 29. 
6 Því hefur verið haldið fram að ritstjóri ritsins hafi skrifað formálann sbr. Dupouy, Le Breton Yves de 

Kerguelen, bls. 89 en við nánari athugun er ljóst að Kerguelen var sá sem hélt á pennanum. 
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þeim ótalmörgu hættum sem þar er að finna. Einnig var hún rituð fyrir þá sem vildu þjóna 

föðurlandi sínu og auðga það.7 

Ólíkt formálaritara og riti hans er þessari ritgerð ekki ætluð neinum sérstökum 

markhópi en markmið hennar eru skýr. Í ritgerðinni verður kannað hvers vegna Kerguelen 

kom hingað til lands og greint verður hvað hann hafði að segja um Ísland og íbúa þess. Það 

sem felst í greiningunni er athugun á því hvort Kerguelen hafi ávallt farið með rétt mál sem 

og athugun á því hvaða heimildir hann notaði við skrif sín um Ísland og Íslendinga. Auk 

þessa verður skoðað hvað hann gerði í raun í leiðangrinum og athugað hvort hann hafi farið 

eftir settum fyrirmælum. Til skýringar er best að byrja á því að kynna til leiks Kerguelen 

sjálfan og mun nú gerð grein fyrir ævi hans í stuttu máli. 

Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec 

Æviágrip 

Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec var franskur landkönnuður. Hann fæddist árið 1734 

í Quimper sem er hafnarbær í norðvestur Frakklandi á Bretaníuskaga og var kominn af 

frönskum aðalsættum sem hægt er að rekja aftur til 13. aldar.8 Faðir hans hét Guillaume-

Marie de Kerguelen (1701-1750) og var stjórnandi varðskips í deild franska hersins í 

Piédmont. Hann kvæntist Constance-Rose Morice de Beaubois (1702-1746) árið 1727, 

móður Kerguelen en hún var komin af svokölluðum kjólaðli (noblesse de robe).9 

Kerguelen var sendur í virtan skóla, Le collége des Jésuites de Quimper en hann var 

ætlaður börnum aðalsmanna og var rekinn af Jesúítum í Quimper. Þar fékk hann góða 

menntun en Jesúítarnir lögðu áherslu á kennslu í latínu, sögu, landafræði og stærðfræði.10 

Menntunin sem hann hlaut átti eftir að gagnast honum vel, t.d. kom latínukunnátta honum 

einkar vel þegar hann fór í leiðangra sína til Íslands á seinni hluta 18. aldar þar sem hann 

hitti „beaucoup d’habitans qui parloient latin“.11 Kerguelen var sjálfur á þeirri skoðun að 

þessi grunnur hans úr skóla Jesúítanna hefði komið sér vel en það má sjá á orðum hans um 

ástæðu þess að hann komst snemma í franska sjóherinn „Je suis entré dans la Marine en 

1750, après avoir fait des études assez heureuses et sachant presque tous les auteurs 

latins.“12 Hann komst í sjóliðaskóla í Brest (l’École des gardes de la marine à Brest) árið 

                                                 
7 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. V-VI. 
8 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 25 og Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 11. 
9 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 11-12. 
10 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 25. 
11 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 61. 
12 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 26. 
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1750 þá sextán ára gamall og útskrifaðist þaðan fimm árum síðar sem sjóliði (enseigne de 

vaisseau).13 

Kerguelen hafði alla tíð haft áhuga á sjómælingum.14 Ef skoðuð eru kort frá seinni 

hluta 18. aldar má sjá að þau voru afar ófullkomin og mörg svæði enn merkt „terrae 

incognitae“.15 Þessi óþekktu svæði voru m.a. ástæða fyrir miklum áhuga Kerguelen á að 

rannsaka þau betur. Hann vildi einnig kortleggja strandir Bretlands og Ermarsunds á ný til 

þess að Frakkar stæðu betur að vígi ef ófriður skyldi blossa upp. Í sjóliðaskólanum fór hann 

í sinn fyrsta sjóleiðangur árið 1751 en hvert sá leiðangur var farinn kemur ekki fram í 

heimildum. Þar var honum ásamt öðrum verðandi sjóliðum sýnt hvernig ætti að haga 

eftirliti á sjó, hvernig koma átti fram fyrir hönd konungs og hvernig best væri að útvega 

vistir.16 Allt þetta þurfti Kerguelen að gera í leiðangri sínum til Íslands. 

Hann hafði mikinn áhuga á skipasmíðum og fékk árið 1758 vinnu við slíka iðn í 

Dunkerque við góðan orðstír. Hann kvæntist þetta sama ár Marie-Laurence de Bonte.17 

Hún kom úr vel metinni fjölskyldu en faðir hennar var t.a.m. fyrrum borgarstjóri í 

Dunkerque. Árið 1761 nýtti Kerguelen sér sambönd konu sinnar og fékk að stjórna sínum 

fyrsta herleiðangri á skipinu le Sage á meðan Sjö ára stríðið (1756-1763) geisaði.18 

Nokkrum árum síðar, árið 1766, að þessu sinni í Brest, hóf Kerguelen að smíða nýja 

gerð af skipi, svokallaða korvettu sem hann sagði hafa „la plus grande utilité en mille 

occasions“19 og gæti siglt um allan heiminn. Slík ferðalög áttu einmitt fyrir Kerguelen að 

liggja.  

 Árin 1767 og 1768 fór Kerguelen í tvær ferðir til Íslands eins og fyrr segir og eru 

þær efni þessarar ritgerðar. Eftir það átti hann eftir að ferðast víða. Hann sótti um að fá að 

stjórna könnunarleiðangri til Suðuríshafsins árið 1771. Sá leiðangur átti bókstaflega eftir að 

koma nafni hans á kortið. Í ferðinni sem hann lagði af stað í þann 26. apríl 1771 frá Brest 

átti hann eftir að finna eyjaklasa sem síðar varð kenndur við hann.20 Í lýsingu franska 

landkönnuðarins Jean-François Galaup de la Pérouse (1741-1788) segir hann frá því að 

Kerguelen hafi verið tekið eins og „un nouveau Christophe Colomb“ við heimkomuna til 

Frakklands.21 Ástæðan fyrir þessum höfðinglegu móttökum var sú að Kerguelen hafði 

fegrað fund sinn umtalsvert. Hann sagði að eyjarnar væru hið nýja Suður-Frakkland og þar 

                                                 
13 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 27. 
14 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 28. 
15 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 17. 
16 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 21. 
17 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 29 og 31. 
18 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 29 og 37. 
19 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 28. 
20 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 29 og 44.  
21 La Pérouse, „Voyage autour du monde, pendant les années 1785 á 1788“, bls. 6.  
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sem að þær væru á sömu breiddargráðu og Frakkland sunnan miðbaugs þá væri loftslagið 

mjög svipað. Landið var samkvæmt Kerguelen bæði skógi vaxið og frjósamt og fannst 

honum það benda til þess að þar byggi mannfólk sem ræktaði land sitt vel.22 

Þessi lýsing var fjarri sannleikanum enda fór Kerguelen aldrei í land. 

Kergueleneyjar eru stundum kallaðar „Desolation Islands“ sem lýsir eyjunum ágætlega og 

var það heiti sem Kerguelen gaf eyjunum síðar meir.23 Eyjarnar eru sunnarlega í 

Indlandshafi. Um eina stóra eyju er að ræða og 300 minni sem þekja samtals um 6200 

ferkílómetra. Stærsta eyjan er mjög fjöllótt, að mestu þakin snjó inn til landsins, hefur 

djúpa firði og mörg stöðuvötn.24 Þessi lýsing er líklega ekki alveg í takt við það sem kemur 

upp í huga flestra þegar þeir hugsa um hið nýja Suður-Frakkland eins og Kerguelen lýsti 

því. 

Megintilgangur þessa leiðangurs var að stofna nýlendu en þegar til Kergueleneyja 

var komið voru aðstæður ekki nægilega góðar til þess að skip Kerguelen gæti náð landi og 

ákvað hann að snúa til baka.25 Líklega hefur hann ýkt lýsingu sína á eyjunum til þess að fá 

annað tækifæri til að fara í könnunarferð. Það gekk upp hjá honum og lagði hann af stað frá 

Brest þann 24. mars 1773.26 Þessi leiðangur Kerguelen var stærri en sá frá árinu 1771 en þá 

hafði hann 300 manna áhöfn með sér og eitt skip. Í þetta skipti voru mennirnir 700 og 

skipin þrjú. Auk þess hafði hann smyglað ungri konu að nafni Louison um borð í 

leyfisleysi.27 Áður en hann fór í ferðina sendi hann stuðningsaðila sínum, Le duc de Croÿ 

(1718-1784), marskálki Frakklands (maréchal de France), þakkarbréf þar sem hann sagðist 

ætla að nefna „la plus belle rivière et à la plus belle isle“28 eftir honum og gera allt til þess 

að láta ferðina borga sig.29 Megintilgangur ferðarinnar var að þessu sinni að rannsaka 

eyjarnar betur og sigla umhverfis þær og halda svo áfram í austur og sigla fyrir Hornhöfða 

en stór hluti þessa svæðis hafði ekki verið kannaður á þessum tíma.30  

Þrátt fyrir þetta voru móttökurnar sem hann fékk þann 7. september 1774 ekki eins 

góðar og eftir fyrri ferð hans í Suðuríshafið. Hinn umfangsmikli leiðangur hans hafði ekki 

borið neinn árangur og talað var um að hann hefði ekki hlýtt fyrirmælum. Kerguelen hafði 

ennþá litla vitneskju um þessar eyjar sem hann hélt í raun að væru hin dularfulla heimsálfa 

Gonneville land sem Frakkar töldu sig hafa fundið á 16. öld. Það átti eftir að koma í hlut 

                                                 
22 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 212-213.  
23 Beaglehole, „General Introduction“, bls. CXVII og Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 241. 
24 Webster‘s New Geographical Dictionary, bls. 602. 
25 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 205 og 209-210. 
26 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 85. 
27 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 205, 223 og 226. 
28 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 74. 
29 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 74. 
30 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 221. 
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hins breska landkönnuðar Captain James Cook (1728-1779) tveimur árum síðar að færa 

sönnur á að þetta svæði væri í raun einungis tiltölulega lítill eyjaklasi.31 

Þegar heim var komið, beið Kerguelen ákæra í átta liðum sem hann var svo dæmdur 

fyrir í sex ára fangelsi þann 15. maí árið 1775. Meðal ákæruatriða voru til dæmis að hafa 

smyglað ungri konu um borð, að hafa geymt vörur á skipi sínu sem hann ætlaði að græða á 

persónulega, að hafa vísvitandi komið óorði á sjóliðsforingja sína en einnig var fundið að 

skýrslu sem hann hafði skrifað undir.32 Kerguelen sat inni í fjögur ár og var sleppt út árið 

1778. Hann fékk ekki að starfa fyrir konung í sjóhernum eftir að hann var laus úr fangelsi 

en fékk þó leyfi til að fara í víkingu og fór í nokkra sjóleiðangra fram að frönsku 

byltingunni.33  

Í frönsku stjórnarbyltingunni árið 1793 var Kerguelen skipaður undiraðmírall 

(contre-amiral) í franskra sjóhernum.34 Árið 1794 var hann svo aftur settur í fangelsi en í 

þetta skiptið voru sakirnar ekki miklar. Þetta var á þeim tíma sem ógnarstjórn Robespierre 

(1758-1794) réði ríkjum í Frakklandi. Byltingardómstóll (tribunal révolutionnaire) var 

settur á laggirnar og hálf milljón manna var sett í fangelsi á árunum 1793-1794 fyrir þær 

sakir að vera grunuð um slæmt atferli gagnvart hinu nýja lýðveldi. Þeirra á meðal var 

Kerguelen sem settur var í fangelsi í Brest þar sem hvinurinn í fallöxinni heyrðist æði oft. 

Kerguelen losnaði þó eftir átta mánuði, í desember 1794. Kerguelen endurheimti stöðu sína 

sem undiraðmírall í mars 1795 og ekki leið á löngu þar til hann var farinn að skipuleggja 

leiðangra á sjó út en hann átti m.a. að fá að stjórna einum slíkum til Indlands. Aldrei varð af 

þessum leiðangri og í pólitísku umróti árið 1796 var Kerguelen leystur frá störfum og settur 

á eftirlaun. Í mars 1797 lést Kerguelen skyndilega á l’Hotel de Lorient í París, 63 ára að 

aldri. 35  

Leiðangurinn til Íslands 

Kerguelen valinn í verkið 

Það var í janúarlok árið 1767 sem Kerguelen var boðaður til Versala. Þar fékk hann boð um 

að stjórna leiðangri til Íslands á freigátunni la Folle ásamt 200 manna áhöfn.36 Ráðamenn í 

Versölum höfðu margar ástæður fyrir því að senda Kerguelen í leiðangurinn norður í 

                                                 
31 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 1 og 236-237 og Beaglehole, „General Introduction“, bls. 

CXVII. 
32 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 141. 
33 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 244. 
34 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 10-11 og 186. 
35 Jones, The Cambridge Illustrated History of France, bls. 191, Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers 

australes, bls. 200-203 og Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 191-195. 
36 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 2. 
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Atlantshaf. Kerguelen hafði staðið sig vel í sjóhernum og unnið sig upp í tign árið 1763 

sem höfuðlautinant (Lieutenant de vaisseau). Hann hafði einnig fengið mikið lof fyrir störf 

við skipasmíðar.37 Kerguelen vissi að slík ferði myndi valda honum „beacoup de peines & 

de fatigues“38 en hann gat ekki staðist það nýstárlega boð að fara til Íslands.39 Frá unga 

aldri hafði hann haft áhuga á náttúruvísindum og landafræði og lesið bækur um 

landaleitarferðir svo ferð til Íslands myndi líklega ekki valda honum vonbrigðum.40 

Bakgrunnur Kerguelen úr skóla Jesúítanna í Quimper skemmdi heldur ekki fyrir því 

að Kerguelen varð fyrir valinu. Eins og fyrr segir, átti hið mikla latínunám eftir að koma 

honum til góða. Kerguelen hafði meðal annars átt samskipti við mann sem hann lýsti sem 

„homme de beaucoup d’esprit & d’une grande érudition, qui a fait plusieurs voyages à 

Copenhague, qui a même écrit un abrégé de l’histoire naturelle d’Islande“41. Síðar í riti sínu 

nefnir Kerguelen manninn „M. Olave“42 og er hér án efa um Eggert Ólafsson (1726-1768) 

að ræða eins og sagnfræðingurinn Sumarliði Ísleifsson var fyrstur að nefna í riti sínu Ísland 

framandi land.43 Kerguelen og Eggert stóðu í bréfaskriftum á latínu og rituðu þeir m.a. um 

litlar eyjar sem höfðu ekki verið á kortum Kerguelen og voru honum og skipi hans 

hættulegar. Líklega voru umræddar eyjar Fuglasker en Eggert hafði skrifað um þær í 

Ferðabók sinni og sagði hann m.a. erlenda „farmenn kalla eyjar þessar einu nafni 

Fuglasker“44og hefur honum mögulega verið hugsað til Kerguelen sem kallaði þær ýmist 

„les isles aux Oiseaux“ og „des isles des Oiseaux“45 Þeir Eggert og Kerguelen hittust á 

Patreksfirði og ræddu saman á latínu að sögn Kerguelen en engu að síður sagði Þorvaldur 

Thoroddsen Eggert kunna frönsku.46 

Kerguelen var hátt skrifaður af yfirmönnum sínum47 og landa- og náttúrufræðiáhugi 

hans sem og menntun sýna að hann var afar vel til þess fallinn að stjórna þessum leiðangri 

til Íslands. 

Ástæður fyrir brottför 

Ástæður fyrir því að senda þurfti Kerguelen og föruneyti hans til Íslands voru skýrar. 

Nauðsynlegt var að hvetja til dáða og verja franska sjómenn sem voru við þorskveiðar á 
                                                 
37 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 51-52. 
38 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 2. 
39 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 2. 
40 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 17. 
41 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 15. 
42 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 32. 
43 Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 104. 
44 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar II, bls. 175. 
45 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 15-16. 
46 Dupouy, Le Breton Yves de Kerguelen, bls. 97, Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du 

nord, bls. 15 og Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands, bls. 36. 
47 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 203. 
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Íslandi á fimm mánaða tímabili, þ.e. frá apríl til september árið 1767. Hvatningin fól það í 

sér að þær tvær korvettur sem veiddu mest áttu að fá styrk, sú sem mest veiddi upp á 300 

livres og sú sem veiddi næst mest 200 livres en það var gjaldmiðill Frakka á 18. öld. Einnig 

átti það fiskiskip (dogre) sem mest veiddi af þorski að fá 500 livres og næsta skip þar á eftir 

skyldi fá 400. Sé þetta sett í samhengi þá má segja frá því að hafnsögumenn Kerguelen 

fengu 120 livres í heildarlaun fyrir leiðangur sinn í Norður-Atlantshafi en þeir voru hátt 

settir á skipi hans. Samkvæmt Kerguelen áttu 62 skip að vera við veiðar á Íslandsmiðum í 

aprílmánuði 1767 en þau höfðu að meðaltali um fjórtán menn um borð sem þýddi að í besta 

falli fengi hver um sig bónus í vasann sem næmi um 36 livres. 48  

Mikilvægt þótti að halda uppi góðum anda meðal sjómannanna við strendur Íslands 

en einnig átti Kerguelen að rétta þeim hjálparhönd ef þörf var á, því aðstæður við 

Íslandsstrendur gátu oft verið strembnar. Í Versölum hitti Kerguelen menn sem voru vel 

inni í málum dönsku krúnunnar. Þar var honum tjáð að frönsku sjómennirnir mættu alls 

ekki stunda viðskipti við Íslendinga þar sem danskt verslunarfélag væri með einokunarrétt 

á viðskiptum við þá. Átti Kerguelen að gæta þess að slíkt kæmi ekki fyrir því ef það gerðist 

þá hefði þetta danska fyrirtæki rétt á því að gera viðkomandi skip upptækt.49 Um var að 

ræða Almenna verslunarfélagið (Det almindelige handelskompagni) sem stofnað var árið 

1747 en það hafði einokunarrétt á verslun við Íslendinga frá 1764-1774.50 Þremur árum 

áður höfðu Danir gert tvö skip frá hafnarborginni Dunkerque upptæk. Þau höfðu verið 

gómuð með ull og fleiri vörur frá Íslendingum.51 Árið áður en Kerguelen fór til Íslands 

hafði verið sérstaklega slæmt en þá höfðu tveir franskir sjómenn verið handteknir af danska 

fyrirtækinu.52 Kerguelen var því næst sagt að fara til Dunkerque og ráðfæra sig við 

verslunarráðið sem þar var starfandi. Átti Kerguelen m.a. að búa til regluverk á frönsku og 

flæmsku sem átti að viðhalda aga sem sjómenn við strendur Íslands skyldu tileinka sér. 

Líklegt verður að teljast að þar hafi einnig komið fram að bannað væri að versla við 

Íslendinga. Í Dunkerque valdi hann tvo hafnsögumenn sér til aðstoðar í leiðangrinum sem 

þekktu vel til við strendur Íslands, fjóra varahafnsögumenn og einn lækni.53 Eins og jafnan 

tíðkaðist í jafn umfangsmiklum sjóleiðöngrum var skipslæknir um borð sem átti að vera til 

                                                 
48 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 54-55. Hin franska livre var óstöðugur gjaldmiðill 

og þá sérstaklega sökum hinnar fjárhagslegu kreppu árin 1768-1769 sem rekja má til Sjö ára 
stríðsins. Því er erfitt að gera sér grein fyrir því hversu mikið fé þetta var fyrir sjómennina en líklegt 
verður að teljast að um nokkuð litla upphæð fyrir þá sé að ræða. Sjá: Dunmore, „Introduction“, The 
expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. bls. 31. 

49 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 1-3. 
50 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 157. 
51 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 3. 
52 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 54. 
53 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 3-4 og Boulaire, Kerguelen, le phénix 

des mers australes, bls. 54-55. 
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taks en hann hafði einnig það hlutverk að veita veikum sjómönnun við Íslandsstrendur 

læknisaðstoð.54  

Einnig má líta á ástæður fyrir för hans í víðara sögulegu samhengi og horfa til 

upplýsingarhugsunar 18. aldar sem og lýðfræði- og efnahagslegra aðstæðna í Frakklandi. 

Menn voru fróðleiksfúsir á öld upplýsingarinnar og stofnuð voru hin ýmsu vísindafélög. Í 

Frakklandi voru t.d. stofnuð vísindafélög fyrir skurðlækna árið 1731, sjóherinn árið 1752, 

landbúnað árið 1761 og læknisfræði árið 1778.55 Vitneskja erlendra þjóða um Ísland var 

afar takmörkuð fram á miðja 18. öld og voru Frakkar þar engin undantekning enda sagði 

Kerguelen sjálfur í ferðalýsingu sinni að lítið væri vitað um Ísland. Því var ekki úr vegi að 

senda Kerguelen til Íslands, ekki einungis í þeim tilgangi að hjálpa þeim sjómönnum sem 

voru við veiðar á Íslandsmiðum, heldur einnig að kortleggja strendur landsins betur og 

fræðast almennt um land og þjóð.56 Kerguelen gerðist síðar meðlimur í vísindafélagi 

sjóhersins árið 1769 en það átti eftir að gefa út bók hans um ferðirnar til Íslands.57 Þær 

viðamiklu upplýsingar sem Kerguelen aflaði sér um Íslendinga og Ísland og koma fram í 

bókinni eru til vitnis um þessa fróðleiksfýsn. 

Í Landfræðissögu sinni segir Þorvaldur Thoroddsen að á 18. öld hafi Frakkar haft 

töluverðan skipastól í Norðurhöfum.58 Kerguelen skrifar í ferðalýsingu sína að Frakkar hafi 

hvert ár verið með um 80 skip við veiðar hér við land og að hvert skip hefði um hundrað 

tonna burðarþol. 59 Því er ekki að undra að þeir hafi haft þörf fyrir það að senda herskip 

þeim til aðstoðar.  

Fólksfjölgun var talsvert mikil í Frakklandi á 18. öld en fólksfjöldi jókst um 

þriðjung, úr 21.5 milljón árið 1700 í 28.6 milljónir 1789 en þá höfðu Frakkar aldrei verið 

fleiri.60 Þessi fólksfjölgun glæddi þorskveiðar í Norður-Atlantshafi en þar gat kuldinn þó 

verið óbærilegur og aðstæður erfiðar og því ljóst að einungis mikil gróðavon hafi verið 

mönnum hvatning til að fara af stað.61 Efnahagsástandið í Frakklandi var bágt á þeim tíma 

sem Kerguelen var sendur til Íslands. Það orsakaðist meðal annars af langvinnri samkeppni 

við Breta en Sjö ára stríðið hófst árið 1756 og báru Frakkar þar lægri hlut fyrir Bretum sem 

drottnuðu nú á hafinu. Í stríðinu misstu Frakkar t.a.m. Kanada til Breta og síðar Louisiana 

                                                 
54 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 53. 
55 Jones, The Cambridge Illustrated History of France, bls. 169. 
56 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 123 og Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, 

bls. bls. 34. 
57 Delépine, L‘Amiral de Kerguelen, bls. 29 og 31. 
58 Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands, bls. 74. 
59 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 51. 
60 Jones The Cambridge Illustrated History of France, bls. 169-170. 
61 Parker, Global Interactions in the Early Modern Age, bls. 177-179.  
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til Spánverja.62 Stríðið skók efnahag Frakka verulega og batt meðal annars endi á ráðandi 

stöðu þeirra í evrópskum stjórnmálum undir gamla stjórnarfarinu (l’Ancien Régime).63 Þeir 

máttu því líklega ekki við neinum óþarfa skakkaföllum á norðurslóðum enda gátu talsverðir 

fjármunir verið í húfi og krúnan virðist því hafa metið stöðuna þannig að hagkvæmt hafi 

verið fyrir ríkisreksturinn að senda Kerguelen til Íslands. 

Í tengslum við nýlendumissi Frakka mætti nefna tilgátu sem sagnfræðiprófessorinn 

Anna Agnarsdóttir stakk upp á í nýlegri grein. Þar kemur fram að í Sjö ára stríðinu hefðu 

Frakkar haft hug á því að endurheimta nýlendu sína í Kanada. Í áætlun sem kom upp á borð 

Étienne François de Choiseul aðalráðherra Lúðvíks XV. voru vangaveltur um það hvort 

Frakkar ættu að skipta við Dani um nýlendur. Danir myndu þá fá Louisiana í skiptum fyrir 

Ísland en Louisiana var sú nýlenda sem Frakkar höfðu hvað minnstar mætur á. Ísland 

ætluðu Frakkar að nota til þess að búa til bækistöð fyrir sjóflota sinn og senda þaðan til 

Kanada. Það gæti verið að ákvörðunin um að senda Kerguelen og síðar Jean René Antoine, 

Marquis de Verdun de la Crenne (1741-1805) til Íslands séu tengdar þessum áætlunum en 

rannsókn þessari er ólokið.64 

Af framansögðu er ljóst að ástæðurnar fyrir því að senda Kerguelen norður í 

Atlantshaf voru margvíslegar. Í aprílbyrjun var freigátan la Folle gerð klár og hlaðin 

birgðum fyrir sex mánuði á hafi úti. Þann 26. apríl 1767 fékk Kerguelen að lokum endanleg 

fyrirmæli konungs og lagði hann af stað frá Brest til Íslands daginn eftir.65 

Á ferð í kringum Ísland 

Kerguelen fór eins og fram hefur komið tvær ferðir til Íslands. Í þá fyrri lagði hann af stað í 

apríllok árið 1767. Hann lýsti þeirri ferð mun ítarlegar heldur en þeirri seinni sem hann fór í 

tæpu ári seinna enda stóð hún talsvert lengur. Kerguelen notaði fjölmörg kort á ferðum 

sínum til Íslands en studdist aðallega við kort sem kortagerðarmaður að nafni Jaques-

Nicolas Bellin (1703-1772) gerði árið 1751.66 Á korti Bellin var Ísland fjarri því að vera 

rétt teiknað og átti Kerguelen eftir að gera ýmsar athugasemdir og leiðréttingar við það á 

leið sinni. Kerguelen staðsetti sig með hnitum breiddar- og lengdargráða á leiðinni eins og 

landkönnuðum bar að gera en hann miðaði þó við það að núllbaugurinn væri í París en ekki 

í Greenwich.67 

                                                 
62 Jones, The Cambridge Illustrated History of France, bls. 169. 
63 Dunmore, „Introduction“, bls. XIX. 
64 Anna Agnarsdóttir, „Iceland in the Eighteenth Century: An Island Outpost of Europe?“, í prentun. 
65 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 4-6. 
66 Dupouy, Le Breton Yves de Kerguelen, bls. 91 og Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands, bls. 74. 

Þar er einnig að finna mynd af korti Bellin. Frekari umfjöllun um kort Bellin er að finna í bók 
Haraldar Sigurðssonar, Kortasaga Íslands: frá lokum 16. aldar til 1848. 

67 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. VII. 
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 Fyrri leiðangurinn til Íslands gekk slysalaust fyrir sig en ekki án óþæginda því 

Kerguelen talaði um að þann 8. maí hefði kuldinn verið meiri en „á Paris dans l’hyver le 

plus âpre.“68 Þann 12. maí sagðist Kerguelen vera hjá svokölluðum Hekluhöfða (fr. cap 

Heckla) en hann er staðsettur á korti Bellin austan við Vestmannaeyjar. Frá Hekluhöfða 

sigldi Kerguelen vestur í átt að Vestmannaeyjum. Þegar hann sá í eyjarnar mældi 

Kerguelen staðsetningu sína.69 Þar tók hann eftir því réttilega að ströndin var merkt of 

sunnarlega á kortið og leiðrétti hann það. Þar sagðist Kerguelen einnig hafa séð í Heklu. 

Því verður þó að taka með fyrirvara vegna þess að þetta fræga eldfjall er staðsett talsvert 

langt inn til landsins. Kjöraðstæður þurfa að vera til staðar svo hægt sé að sjá í Heklu frá 

þeim stað sem Kerguelen var á en hann var austan við Vestmannaeyjar. Það er rétt hjá 

Kerguelen að Hekla er norðvestan við þennan svokallaða Hekluhöfða sem merktur er á kort 

Bellin en það gildir einnig um Eyjafjallajökul sem er talsvert hærri og nær ströndu heldur 

en Hekla og vera má að Kerguelen hafi séð hann en ekki Heklu. 

Þann 14. maí sigldi Kerguelen framhjá Fuglaskerjum. Veðrið þar var slæmt og 

freigátan la Folle sem komin var til ára sinna tók að leka lítillega. La Folle hafði t.a.m. 

verið notuð í Sjö ára stríðinu og gerð upptæk af Englendingum um skeið.70 Kerguelen 

óttaðist að hann þyrfti að fara í land fyrr en áætlað var og að úti yrði um leiðangurinn vegna 

lekans. Til þess kom þó ekki því veðrið batnaði. Í skrifum sínum nefnir Kerguelen ekki 

sérstaklega að hann hafi látið gera við lekann sem bendir til að hann hafi ekki verið 

alvarlegur. 

 Kerguelen hélt för sinni áfram norður meðfram vesturströnd Íslands og kom að 

Breiðavík og mældi staðsetningu hennar. Þegar þarna var komið sögu hafði Kerguelen haft 

afskipti af mörgum frönskum sjómönnum og athugað hvernig veiðarnar gengju.71 Þann 22. 

maí skall á vonskuveður og leitaði Kerguelen skjóls í Patreksfirði þar sem hann fór í land 

og mældi legu hafnarinnar í leiðinni. Ástæðan fyrir því að hann valdi Patreksfjörð var að 

hann vissi að stjórnendur Almenna verslunarfélagsins voru þar en það hafði frá árinu 1765 

haft vetursetumenn á Patreksfirði. Kerguelen kom þeim skilaboðum áleiðis til hinna dönsku 

líkt og fyrirmæli hans sögðu til um að hann væri einungis við strendur Íslands í þeim 

tilgangi að vera frönskum sjómönnum til halds og trausts og vildi á engan hátt brjóta á rétti 

fyrirtækisins.72 Þann 29. maí skall aftur á stormur og þurftu 36 frönsk og hollensk fiskiskip 

að leita skjóls í höfninni á Patreksfirði. Mörg af þeim höfðu hlotið einhvern skaða en 

                                                 
68 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 10. 
69 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 13. 
70 Boulaire, Kerguelen, le phénix des mers australes, bls. 53. 
71 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 16-19. 
72 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 25-26 og Lýður Björnsson, „18. 

öldin“, bls. 157. 
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Kerguelen og hans menn gerðu að skipum þeirra vel og vandlega og innan þriggja daga 

voru þeir reiðubúnir til að halda veiðunum áfram.73 

Kerguelen dvaldist á Íslandi í um það bil þrjár vikur í þessari fyrri ferð sinni74 en 

hann sá ástæðu til að réttlæta dvöl sína. Hugsanlegt er að hann hafi gert það til að sýna fram 

á að hann væri að fara eftir öllum fyrirmælum og það væri leiðangrinum fyrir bestu að 

dveljast í þennan tiltekna tíma í landi. Hann hafði skipað öllum frönsku fiskiskipunum að 

fara í höfn á Patreksfirði í storminum þann 29. maí og þar kom hann þeim skilaboðum til 

sjómannanna að hann hefði hug á að vera í landi í tvær vikur í viðbót eða til 15. júní. 

Ástæðan var sú að Kerguelen taldi það auðvelda sjómönnunum að fá aðstoð ef þeir vissu af 

því að hann væri á Patreksfirði í stað þess að hann væri úti á sjó. Fiskimiðin við Ísland 

væru auk þess svo stór að það þyrfti að minnsta kosti fjögur herskip til þess að aðstoða og 

verja fiskiskipin úti á sjó á fullnægjandi hátt. Ekki bætti hið þokukennda eyjahafsloftslag 

Íslands úr skák þar sem stundum er eins og Kerguelen hafði á orði „n’est pas quelquefois 

possible de voir un bâtiment à une portée de susil“75 

Kerguelen sigldi frá Vestfjörðum þann 15. júní 1767 til Bergen í Noregi en sneri til 

Íslands tveimur mánuðum síðar. Á leið sinni frá Íslandi til Bergen sá Kerguelen hafís og 

rakst skipið utan í brot af ísjökum en varð ekki meint af. Í takti við formálann sem sagði að 

þetta rit væri skrifað fyrir þá sem ætluðu sér að bjóða byrginn þeim hættum sem gætu 

leynst á Íslandsmiðum, þá lýsti Kerguelen því t.d. hvernig best væri að binda skip við 

ísjaka og hvers konar ísjaka best væri að binda skip við. Hann skrifaði einnig hálfgerðar 

leiðbeiningar um það í hvaða fjörðum bestu hafnirnar væru og hvar væri gott að leita 

skjóls. Að mati Kerguelen var Patreksfjörður „très belle & très-saine“76 og tiltölulega 

hættulaus að sigla inn í. Þá fannst Kerguelen fjörðurinn vera svo stór að 50 stór herskip 

gætu auðveldlega lagst við landfestar í honum. Auk Patreksfjarðar væru t.a.m. hafnirnar í 

Dýrafirði og Norðurfirði á Ströndum góðar til landfesta. Á austanverðu landinu töldust 

hafnirnar í Borgarfirði eystra og í Vopnafirði góðar.77 Kerguelen leitaði einnig á þessari 

leið sinni frá Vestfjörðum að eyjum sem hann kallaði Gouberman. Hugsanlegt er að hann 

eigi við Gunnbjarnarsker eins og Þorvaldur Thoroddsen stingur upp á í Landfræðissögu 

sinni. Kerguelen fann ekki eyjarnar sem Íslendingar að hans sögn sögðu vera níu talsins. 

                                                 
73 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 30-31. 
74 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 25 og 64. 
75 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 64. 
76 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 29. 
77 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 27-28, 69-70 og 133-135. 
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Kerguelen virtist hafa mikla trú á mætti jarðskjálfta við Ísland og taldi að einn slíkur hefði 

líklega gleypt þær.78  

Þann 18. ágúst 1767 nálgast Kerguelen austanvert Ísland og nær þar tali af 

frönskum sjómönnum frá Dunkerque og fær upplýsingar um að ekkert nýtt hefði gerst á 

meðan hann var í Noregi. Þann 26. ágúst sá hann að tvær franskar korvettur voru á 

heimleið til Frakklands en samkvæmt Kerguelen fóru flestir sjómannanna af Íslandsmiðum 

milli 25. og 30. ágúst. Slíkt hið sama gerði Kerguelen en síðustu dagana fyrir heimförina 

var skyggni ekki gott og nýtti hann tímann til þess að leita að eyju sem var á korti Bellin og 

hét Enkhuysen. Eyjuna fann hann skiljanlega ekki, enda ekki til, og leitaði Kerguelen 

svipaðra skýringa og hvað snerti Gunnbjarnarsker. Hann taldi Enkhuysen annaðhvort hafa 

verið gleypta af jarðskjálfta eða þá að einhver hafi séð ísjaka en ekki séð hann nægilega vel 

vegna þokukennds loftslags og talið jakann vera eyju.79  

Skömmu eftir komu Kerguelen til Brest í september 1767 voru drög lögð að annarri 

ferð sem hann lagði af stað í þann 15. maí vorið 1768. Kerguelen var ekki eins langorður 

um störf sín á Íslandi og í fyrri ferðinni en af heimildum má ráða að leiðangurinn fór fram 

með svipuðum hætti. Hann kom til Patreksfjarðar 4. júní 1768 á korvetunni l’Hirondelle 

ásamt 120 mönnum. Kerguelen dvaldist þar í átta daga þar sem hann aðstoðaði franska 

sjómenn sem voru hjálparþurfi.80  

Af þessum atvikum má sjá að Kerguelen virðist hafa verið mjög í mun að bregðast 

ekki konungi sínum. Hann gerði hinar ýmsu mælingar á ströndum Íslands og skrásetti 

upplýsingar samviskusamlega. Hann ítrekaði við danska fyrirtækið að hann hefði einungis 

hug á að aðstoða franska sjómenn og væri kominn hingað til lands í þeim tilgangi en ekki 

til að versla við landsmenn. Ennfremur hugaði hann vel að frönsku sjómönnunum á 

Íslandsmiðum og virðist vera sem hann hafi fylgt fyrirmælum konungs að öllu leyti. 

Frásagnir Kerguelen um Ísland og Íslendinga 

Efniviðurinn fyrir lýsingu Kerguelen 

Dágóður hluti skrifa Kerguelen um Íslandsferðirnar er í raun lýsing á Íslandi og íbúum þess 

en vitneskjuna fékk hann aðallega með lestri og í samtölum við fróða menn en auðvitað að 

einhverju marki af eigin reynslu. Kerguelen las sér til um Ísland aðallega í þremur ritum en 

þau voru í fyrsta lagi Nachrichten von Island, Gröndland, und der Strasse Davis zum 
                                                 
78 Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands, bls. 75 og Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans 

la mer du nord, bls. 65-66. 
79 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 130-133. 
80 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 169-173. L’Hirondelle er einnig 

stafsett L’Hyrondelle í riti Kerguelen. 
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wahren Nutzen des Wissenschaften und der Handlung eftir Johann Anderson borgarstjóra í 

Hamborg sem kom út árið 1746. Í öðru lagi las hann rit Danans Niels Horrebow 

Tilforladelige Efterretninger om Island sem kom út árið 1752. Bæði höfðu þessi rit verið 

þýdd á frönsku, fyrrnefnda ritið árið 1750 en hið síðara árið 1764. Þriðja ritið var öllu eldra, 

frá árinu 1663, og var lýsing á Íslandi eftir Frakka sem Kerguelen kallaði Pieriere og er þá 

eflaust átt við Isaac de la Perèyre (1596–1676). Hann var guðfræðingur og skrifaði rit um 

Ísland sem heitir Relation de l’Islande. Auk þessa hitti Kerguelen Eggert Ólafsson þegar 

hann var á Patreksfirði eins og fyrr segir og fræddi Eggert hann um málefni lands og þjóðar 

í fjölmörgum samtölum þeirra og bréfaskiptum.81  

Það var erfitt að finna fróðari mann á Íslandi en Eggert Ólafsson. Eggert var við 

nám í Kaupmannahafnarháskóla um miðja 18. öld ásamt Bjarna Pálssyni landlækni. Bjarna 

var falið að yfirfara þau skrif sem Horrebow hafði ritað árið 1750 og sama ár skrifaði 

Eggert ritgerð um eldfjöll á Íslandi. Líkaði Vísindafélaginu í Kaupmannahöfn störf þeirra 

félaga svo vel að það taldi þá vera betur í stakk búna en Horrebow til að skrifa alhliða 

lýsingu á Íslandi en sá síðarnefndi hafði fengið það verkefni að ferðast um landið og skrifa 

um náttúrufar og íslenskt samfélag. Þeir Eggert og Bjarni ferðuðust um landið á árunum 

1752-1757 og eftir það hóf Eggert að semja bókina sjálfa. Hann gerði það í nokkrum 

áföngum bæði á Íslandi og í Kaupmannahöfn. Árin 1757-1760 skrifaði Eggert í 

Kaupmannahöfn en á árunum 1760-1764 sat hann við skrif í Sauðlauksdal. Því næst fór 

Eggert aftur til Kaupmannahafnar og lauk við bókina þar árið 1766.82 Kerguelen hitti 

Eggert árið 1767 er hann dvaldi í þrjár vikur á Patreksfirði en þá bjó Eggert í Sauðlauksdal. 

Hefur Kerguelen vafalaust áttað sig á því að Eggert væri einstaklega vel upplýstur maður 

um sögu landsins og náttúru, ef ekki sá allra fróðasti, enda talar hann afar vel um hann í 

ferðalýsingu sinni.83  

Þá gæti einnig verið að Kerguelen hafi lesið um Ísland í Encyclopédie þeirra Denis 

Diderot (1713-1784) og Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717-1783) þó hann vísi ekki í 

þá í bók sinni. Sjö blaðsíður í því merka riti eru helgaðar Íslandi en stærstur hluti fer í það 

að rekja atburði Snorra-Eddu.84 Kerguelen virðist einnig hafa kynnt sér Arngrím Jónsson 

                                                 
81 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 32-33, Delépine, L‘Amiral de 

Kerguelen, bls. 29 og Steindór Steindórsson frá Hlöðum, „Formáli þýðanda“, bls. 18-19. 
82 Steindór Steindórsson frá Hlöðum, „Formáli þýðanda“, bls. 11, Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 302 og 

Steindór Steindórsson frá Hlöðum, „Formáli“, bls. VII-XI. 
83 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 15, Vilhjálmur Þ. Gíslason, Eggert 

Ólafsson, bls. 377 og 396 og Páll Eggert Ólafsson og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga VI, bls. 
426-427. 

84 Encyclopédie XIX, bls. 106-112. Hér er notuð útgáfa frá 1770 en fyrsta útgáfa var í mun stærra broti. 



19 
 

lærða (1568-1648) og hefur mögulega lesið rit hans Specimen Islandiæ Historicvm sem 

hann nefnir í ferðalýsingu sinni.85 

Kerguelen var meðvitaður um kosti og galla þeirra rita sem hann las og sagði þau 

öll geyma talsvert af villum. Eggert hefur augljóslega mótað skoðanir Kerguelen og líkt og 

Sumarliði Ísleifsson segir í bók sinni Ísland framandi land þá hefur hann líklega átt þátt í 

því að ýta undir þá skoðun Kerguelen að rit Anderson væri ekki nægilega traust heimild.86 

Anderson kom aldrei sjálfur til Íslands og studdist aðallega við frásagnir sjómanna hér við 

land sem höfðu ekki fallega sögu að segja um landið. Var rit Horrebow nokkurs konar 

varnarrit þar sem hann andmælir staðhæfingum Anderson um Ísland og leiðréttir þær. 

Kerguelen styðst að mestu leyti við Horrebow því hann sagði hann vera best upplýstan um 

málefni Íslands enda danskur.87 

Dönskum og íslenskum menntamönnum fundust skrif Anderson borgarstjóra 

algerlega óviðunandi88 og vildu leiðrétta ímynd þessarar hjálendu þeirra í norðri og auka 

verðmæti hennar. Horrebow sem var sendur til Íslands í umboði hins danska vísindafélags89 

hafði því hagsmuna að gæta í skrifum sínum og skyldi hallað á annan hvorn veginn í 

lýsingum varð líklega hin jákvæða hlið oftar uppi. Um þessa hlutdrægni Horrebow var 

Kerguelen meðvitaður því í lýsingu Horrebow á Kröflueldum segir Kerguelen að Horrebow 

hafi gert í því að „pallier les vices physiques d’une isle de Dannemarck“ [sic].90 Kerguelen 

reynir því að fara ákveðinn milliveg sem liggur nær Horrebow heldur en Anderson. 

Kerguelen hafði auðvitað engra hagsmuna að gæta hvað varðar frásagnir um Ísland og 

Íslendinga sem gerir skrif hans vafalaust trúverðugari en ella.  

Kerguelen fer yfir víðan völl í lýsingu sinni á Íslandi allt frá sögu landsins og 

kortagerð yfir í dýralíf, jarðargæði og ræktunarmöguleika. Eins og Þorvaldur Thoroddsen 

sagði í Landfræðissögu sinni þá hafði Kerguelen lítið nýtt að segja og fer í flestu eftir því 

sem komið hafði fram hjá Horrebow91 en í mörgum tilfellum leitast hann til við að leggja 

sjálfstætt og hlutlaust mat á heimildirnar þrjár og mun nú verða greint frá því helsta sem 

Kerguelen hafði að segja um Ísland. 

                                                 
85 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 34. 
86 Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 104. 
87 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 32-33. 
88 Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 99. 
89 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 123. 
90 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 39. 
91 Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands, bls. 75. 
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Um Ísland: Landafræði og jarðfræði  

Kerguelen hóf frásögn sína líkt og Anderson, Horrebow og Perèyre á því að segja frá í 

stuttu máli hvar landið væri staðsett á hnettinum, hversu stórt það væri og fjarlægðir til 

næstu landa. Hann mældi stærð þess en skeikaði þónokkuð um hvort tveggja og þá 

sérstaklega hvað varðaði stærðina enda erfitt að mæla slíkt á síðari hluta 18. aldar eins og 

Horrebow sagði í riti sínu.92 Hvað varðaði fjarlægð til næstu landa taldi Kerguelen Ísland 

vera mun nær Grænlandi en það er í raun og veru. Hann sagði fjarlægðina vera 194 km en í 

raun eru þeir 287 km. Kerguelen var mun nákvæmari þegar kom að fjarlægðinni til Færeyja 

en hann ofmat lengdina þangað, sem er 420 km, einungis um 13 km. Miklir gallar voru á 

þeim kortum sem til voru af Íslandi. Kerguelen notaði eins og áður hefur komið fram kort 

Bellin frá 1751 en upprunalega útgáfan var eftir Danann Andrew Velleius frá 1698. 

Kerguelen var ánægður með árangurinn sem hann hafði náð í því að bæta kort Bellin en sá 

síðarnefndi hafði hug á því að endurútgefa kortið með breytingum Kerguelen.93 

  Um jarðfræði Íslands fjallar Kerguelen í talsvert löngu máli en hann sagði Ísland 

m.a. vera „n’est, pour ainsi dire, qu’un composé de montagnes & de rochers escarpés qui se 

coupent en formant des chaînes presque paralleles“94 en nefndi þó að inn á milli væru dalir 

sem væru gott beitiland fyrir skepnur. Kerguelen nefnir eldfjallið Heklu á nafn en hann 

sagði það vera „un des plus considérables de la terre“95. Þá fjallar hann einnig um 

jarðskjálftana sem verða á Íslandi og talar um áhrif þeirra á íbúafjölda landsins sem síðar 

verður vikið að. Það er rétt hjá Kerguelen að vænta megi hinna ýmsu náttúruhamfara á 

Íslandi eins og jarðskjálfta, eldgosa og flóða af þeirra völdum en hann gengur of langt 

þegar hann segir að fjöll eigi það til að sökkva á augabragði. Kerguelen talar um hitann í 

jörðu og hefur eftir Eggerti Ólafssyni að Íslendingar hafi notað jarðhitann til eldunar á kjöti 

og fiski og að ferðamenn hafi notað hann til þess að hita sér te.96 

Kerguelen hefur einnig mikinn áhuga á jöklum Íslands, breytingum á þeim eftir 

árstíðum og hlaupum úr þeim sem verða á sumrin. Þess má geta í því sambandi að 

Kerguelen talar í löngu máli um hafís og helstu ástæður fyrir myndun hans.97 Franski 

landkönnuðurinn Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) og margir aðrir landkönnuðir 

                                                 
92 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 32, Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, 

bls. 33 og Haraldur Sigurðsson, „Náttúruvísindi og landafræði“, bls. 274. 
93Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 33-35 og Vef. Ísland í tölum. 
94 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 35. 
95 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 13. 
96 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 37-40. 
97 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 21-24. 
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á þessum tíma töldu að sjórinn gæti ekki frosið og að ísinn kæmi einungis úr ám sem þýddi 

að þar sem ísjakar væru í sjó eða hafís, þá hlyti land að vera nálægt.98  

 Kerguelen virðist telja sig hafa talsvert mikla þekkingu á hinum ýmsu málmum og 

steintegundum og kannski meiri en hann hafði raunverulega. Hann fjallar lítillega um 

kristala og segir þá vera til á Íslandi. Kerguelen leggur Horrebow orð í munn þegar hann 

segir hann hafa talið silfurberg vera asúrstein því Horrebow segir skýrt að silfurberg sé 

ekkert annað en kalkspat líkt og Kerguelen heldur fram og því voru þeir í raun sammála.99 

Kopar og járn ásamt brennisteini finnst á Íslandi og segist Kerguelen sjálfur hafa séð slíka 

málma. Járnið sem hann sá hefur líklega ekki verið annað en það sem Íslendingar náðu að 

vinna úr mýrarrauða og koparinn sem hann sá er ráðgáta sem ekki verður svarað hér. 

Kerguelen efast réttilega um tilurð silfurs í íslenskum jarðvegi líkt og Horrebow hélt fram 

að væri til og er gott dæmi um hlutlægni Kerguelen í lýsingu sinni.100  

Brennisteinsvinnsla Íslendinga vakti athygli Kerguelen og segir hann hana vera 

nokkuð umfangsmikla. Þar fer hann eftir Horrebow í mestu. Það sem vakti einna helst 

athygli Kerguelen var skóbúnaðurinn sem Íslendingar notuðu við brennisteinsnámið en þeir 

settu á skó sína samkvæmt honum grófa ullargæru til þess að verja fætur sína gegn 

hitanum.101 Sú háttsemi sem Kerguelen lýsir kemur heim og saman við vinnusiði 

Íslendinga í brennisteinsvinnslunni en árið 1776 setti Tollkammerið strangari reglur sem 

kváðu á um að standa ætti á bretti eða fjöl á meðan brennisteininum væri mokað upp.102  

Kerguelen var einnig afar áhugasamur um surtarbrand, eða „noirs tisons“103 á 

frönsku en þann áhuga má rekja til Eggerts Ólafssonar. Eggert hafði mikinn áhuga á 

surtarbrandi og rannsakaði hann á átján stöðum á landinu en helsta rannsókn hans fór fram 

á Brjánslæk á Barðaströnd.104 Eggert sýndi Kerguelen surtarbrand í einu af fjölmörgum 

samtölum þeirra á Patreksfirði. Auk þess skrifaði Eggert bréf til Kerguelen þar sem hann 

fjallaði í löngu máli um eðli surtarbrandsins. Lýsing Kerguelen er til marks um 

fróðleiksfýsi manna á upplýsingaröldinni en Kerguelen hvatti náttúrufræðinga til þess að 

skoða hann betur.105  

                                                 
98 Dunmore, French Explorers in the Pacific, bls. 48. 
99 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 40 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 69-70. 
100Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 40 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 71. 
101 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 41. 
102Vef. Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Brennisteinsvinnsla í tíð Innréttinganna“, bls. 11. Sjá einnig Lovsamling 

for Island 4, bls. 303-305. 
103 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 42. 
104 Vilhjálmur Þ. Gíslason, Eggert Ólafsson, bls. 328. 
105 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 42-43. 



22 
 

Um flóru Íslands og fánu 

Að mati Kerguelen var margt að sjá á Íslandi fyrir grasafræðinga þó ekki væri hægt að 

segja hið sama um skógarhöggsmenn því skógar voru hér af skornum skammti. 

Rekaviðurinn bætti þó eyjarskeggjum það upp að einhverju leyti að mati Kerguelen.106 

Hvað varðar plöntulíf þá talaði Kerguelen aðallega um ágæti hvannarinnar og 

fjallagrassins. Kerguelen hafði sérstakt dálæti á fjallagrasinu en Eggert Ólafsson sendi 

honum lítinn skammt til smökkunar og lét bréf fylgja en í því sagði Eggert að Íslendingar 

noti fjallagrasið í stað hveitis og sagði einfaldlega á latínu: „Deum nobis dare panem é 

lapidibus.“107 Kerguelen nefndi einnig að Íslendingar borðuðu hvítlauk, skarfakál og ýmis 

konar súrar plöntur. Fyrrnefndar plöntur ásamt fjallagrasinu og hvönninni sem Kerguelen 

sagði Íslendinga borða oft og tíðum unnu vel gegn skyrbjúginum en það var samkvæmt 

Kerguelen sá sjúkdómur sem var algengastur.108 Þetta var á skjön við það sem Horrebow 

sagði en hann hélt því fram að Íslendingar hafi ekki neytt þessara plantna í miklu magni.109 

Líklega hafði Horrebow á réttu að standa því þessar plöntur og þá sérstaklega hvannarrótin 

voru yfirleitt taldar hið mesta harðindafæði.110 Virðist vera sem Kerguelen hafi tekið meira 

mark á Anderson í þessu tilviki. 

Um vöxt ávaxta og grænmetis tók Kerguelen ekki mark á Horrebow. Horrebow 

sagði í bók sinni að í garðinum á Bessastöðum hafi verið vel sprottinn kálgarður en 

Kerguelen hafði ekki sömu trú á jarðvegi Íslands og Horrebow og sagði vera „plus difficile 

de faire venir des raves en Islande que des ananas à Paris.“111 Horrebow talar um að 

kornræktun hefði verið stunduð hér á landi eins og örnefni væru til merkis um en einnig 

voru ummerki um akuryrkju í fornum lagaritum.112 Kerguelen gaf lítið fyrir þessa 

röksemdarfærslu og taldi það ekki sanna neitt og sagði ennfremur að ómögulegt væri að 

rækta korn á Íslandi, a.m.k. um þessar mundir. Sannleikskorn reyndist í skoðun Kerguelen 

því tilraunir til akuryrkju á vegum Innréttinga Skúla Magnússonar (1711-1794) á sama tíma 

á 18. öld fóru allar út um þúfur.113 

Um dýralífið fékk Kerguelen sína vitneskju að mestu frá Horrebow. Sagði hann 

réttilega að refir væru einu spendýrin sem lifðu villt á Íslandi fyrir utan stöku ísbirni sem 

rak til landsins. Hreindýr sem lifa í dag villt á Íslandi voru flutt til Íslands skömmu eftir að 
                                                 
106 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 41-43. 
107Í lauslegri þýðingu: „Guð gefur okkur brauð sem vex á steinum.“ Kerguelen Trémarec, Relation d‘un 

voyage dans la mer du nord, bls. 44. 
108 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 43. 
109 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 83. 
110 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 42. 
111 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 44. 
112 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 87. 
113 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 132. 
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Kerguelen kom til landsins eða á árunum 1771-1787. Kerguelen talar einnig um íslenska 

hestinn og segir hann vera smáan en skjótan. Hann ræðir einnig um uppruna hans en 

Anderson sagði hann vera frá Skotlandi og Horrebow frá Noregi. Kerguelen taldi þá báða 

líklega fara með fleipur en tók ekki afstöðu.114  

Búfjárstofn Íslendinga var talsvert stór samkvæmt Kerguelen. Hann sagði hvern 

einasta bæ hafa sína eigin fjárhjörð og væru þær misstórar. Það sem Kerguelen fannst 

athyglisverðast var að kindurnar hafi fengið að ráfa um frjálsar ferða sinna allt árið og að 

þær hafi þurft að grafa sig í gegnum snjó til þess að fá fæðu sína. Efaðist Kerguelen 

verulega um ágæti þessarar aðferðar Íslendinga og sagði hana vera mjög ótrausta enda gætu 

bændur misst búfé sitt í einni svipan og heilu kindahóparnir gætu fokið út í sjó í verstu 

stórhríðum. Ull íslensku kindarinnar sagði Kerguelen vera góða en tók fram að gæðin væru 

mismikil eftir landshlutum.115 Nautgripaeign Íslendinga var mikil samkvæmt Kerguelen og 

stofninn sagði hann gefa vel af mjólk. Gæði hinnar íslensku mjólkur sagði Kerguelen vera 

„admirable“.116 Fer Kerguelen í ofantöldum atriðum um búféð og nautgripina eftir 

Horrebow. Í neðanmálsgrein sagði Kerguelen að ef heyskortur yrði hjá íslenskum bændum 

þá gæfu þeir nautgripum sínum söl og fékk hann þessa vitneskju hjá Anderson. Þessu 

neitaði Horrebow í riti sínu því hann sagði slíkt fóður ekki standa undir kostnaði.117 Þessa 

röksemdarfærslu Horrebow virðist Kerguelen hafa hunsað.  

Kerguelen talar lítillega um fuglalíf á Íslandi og segir það vera mjög fjölbreytilegt. 

Hann ber saman hina íslensku akurhænu við þá frönsku. Hann sagði þá íslensku vera stærri 

en hina frönsku og hvíta á litinn. Þá sagði Kerguelen að Íslendingar kölluðu akurhænur 

rjúpur en það virðist hann hafa apað eftir Anderson sem sagði rjúpuna og akurhænuna vera 

einn og sama fuglinn. Fálkann telur hann vera hvað mikilsverðastan í íslensku fuglalífi og 

segir að það sé vel þekkt að fálkarnir séu bæði stærri og sterkari heldur en fálkar í öðrum 

löndum. Hann segir einnig réttilega að Danakonungur láti veiða fyrir sig nokkra fálka á 

hverju ári. Af öðrum fuglum fannst Kerguelen mikið til æðarfuglsins koma og var mjög 

áhugasamur um hann. Sjálfur veiddi hann nokkra fugla til þess að skoða dúninn en í 

lýsingunni var hann langorður um hvernig dúntekju skyldi háttað án þess að ofgera 

stofninum.118 

                                                 
114 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 45, Horrebow, Frásagnir um Ísland, 

bls. 95 og Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 41. 
115 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 46-47. 
116 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 48. 
117 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 47-48 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 108. 
118 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 48-50. 
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Sé rætt um dýralíf Íslands er varla hægt að sleppa því að nefna fiskimiðin en 

Kerguelen fannst mikið til þeirra koma og voru að hans mati „prodigieuse“.119 Það er 

áberandi hversu jákvæður Kerguelen er í lýsingu sinni í garð fiskimiðanna við Ísland en 

það er alls ekki óeðlilegt miðað við miklar veiðar Frakka á þeim. Nefnir hann hinar ýmsu 

tölur um hversu mikil og gjöful þau séu. Þrátt fyrir gríðarmikla veiði á miðunum þá standa 

þau hana af sér og eru sjálfbær. Í þessu sambandi nefndi Kerguelen miklar síldveiðar 

Hollendinga á Íslandsmiðum en þær framfleyttu um 100 þúsund manns þar í landi. Þorskur 

var sá fiskur sem laðaði flesta að Íslandsmiðunum, þar á meðal Frakka. Auk þessara 

tegunda nefnir Kerguelen ýmsar aðrar eins og ýsu, skarkola og steinbít.120 

Kerguelen virðist byggja talsvert af því sem hann ritaði um hin íslensku fiskimið á 

samræðum sínum við sjómenn og minnist hvergi á Horrebow eða Anderson. Þrátt fyrir það 

er ljóst að hann hefur stuðst við Horrebow þegar kemur að háttum hinna íslensku sjómanna 

við veiðar. Hann segir t.d. frá því að Íslendingar noti hrátt kjöt sem beitu við þorskveiðar 

líkt og Horrebow segir. Þá er frásögn Kerguelen af laxinum og álnum keimlík frásögn 

Horrebow.121 Kerguelen þykir steinbíturinn áhugaverður og lýsti hann því hvernig 

munnurinn á steinbítnum var alltaf fullur af steinum og möl. Talaði Kerguelen um 

sjóveiðar Íslendinga og nefndi hann það að þorskurinn hefði verið sú tegund sem væri 

arðbærust fyrir Íslendinga að veiða en hann var einmitt helsta útflutningsvara Íslendinga á 

18. öld. Kerguelen sagði Íslendinga fara eins oft og veður leyfði á sjó en honum fannst það 

athyglisvert hversu langt Íslendingar þorðu að fara út á miðin á þeim bátum sem þeir höfðu 

til afnota en þeir voru að hans mati litlir.122 Sjósókn á þessum litlu bátum Íslendinga var 

mjög áhættusöm en Íslendingar notuðu eingöngu árabáta á 18. öld. Slys voru algeng123 og 

því er sú athygli sem Kerguelen veitir þessum málum skiljanleg. 

Um Íslendinga 

Kerguelen skrifaði lítillega um sögu Íslendinga og notaði hann líklega rit Perèyre sem 

heimild fyrir umfjöllun sína um landnám Íslands. Í lýsingu Kerguelen kemur fram að Ísland 

hafi verið uppgötvað af „Nadocus“ og er hér átt við Naddodd sem kallaði það Snæland. Því 

næst kom „Gardanus“, eða Garðar Svavarsson sem rannsakaði landið ítarlega og síðar kom 

fram maður að nafni „Flocco“ eða Hrafna-Flóki og sá hafi gefið því nafnið Ísland. Þá segir 

                                                 
119 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 50. 
120 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 50-52. 
121 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 51-53 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 144. 
122 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 50-51 og Lýður Björnsson, „18. 

öldin“, bls. 103. 
123 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 40. 
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hann frá því að árið 874 hafi Ingólfur Arnarson numið hér land og hafið fasta búsetu. 

Ennfremur sagði Kerguelen að hann hefði stundum verið kallaður fyrsti konungur Íslands. 

Þá fjallaði Kerguelen einnig lítillega um þá spurningu hvort Ísland væri hin forna eyja 

Thule en hann var á þeirri skoðun að Írland væri Thule. Umfjöllun Kerguelen er afar lík 

þeirri og hjá Perèyre sem vísar í Arngrím Jónsson lærða og rit hans Specimen Islandiæ 

Historicvm.124 Líklegt verður að teljast að Kerguelen hafi fengið upplýsingar sínar um 

Arngrím Jónsson frá Perèyre.125  

Kerguelen skrifaði einnig lítillega um trúarbrögð Íslendinga og sögu þeirra. Hann 

getur þess að að Íslendingar hafi eitt sinn trúað á Þór og Óðin en síðar hafi þeir tekið upp 

kristna trú. Þá segir hann frá því að Kristján III. Danakonungur hafi fært Íslendinga frá 

kaþólskri trú til lútherskrar. Kerguelen nefnir að lokum kaþólskan biskup sem var mjög 

virtur og barðist gegn þessum „progrès de l’erreur“126 en dó píslarvættisdauða.127 Hér á 

Kerguelen að sjálfsögðu við Jón Arason biskup (1484–1550). 

Kerguelen skrifaði um stjórnskipan Íslands. Hann sagði að Íslandi væri skipt upp í 

fjóra hluta, norður, austur, suður og vestur og á Kerguelen líklega við þá fjórðunga sem 

landinu var skipt upp í árið 965. Þessa fjórðunga sagði Kerguelen skiptast upp í sýslur eða 

„cantons“128 sem stjórnað væri af „baillifs“129 en hann á sjálfsagt við sýslumenn. Sýslurnar 

voru samkvæmt Kerguelen átján eða tuttugu og þær samanstóðu aftur af fimmtán eða 

sextán kirkjusóknum sem stjórnað var af tveimur biskupum. Annar stjórnar 

norðurhlutanum en hinn suðurhlutanum. Líklegt er að Kerguelen hafi stuðst við rit 

Horrebow sem sagði sýslurnar vera átján og biskupsdæmin tvö.130 Skipting 

biskupsdæmanna var þó ekki eins jöfn og Kerguelen heldur fram því Hólabiskupsdæmi 

náði einungis yfir einn fjórðung á meðan Skálholtsbiskupsdæmi náði yfir þrjá fjórðunga.131 

Þá voru sýslurnar líklega 21 talsins en fjölda þeirra er vandasamt að telja.132 

                                                 
124 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 33-34, Helgi Þorláksson, „Hefðin“, 

bls. 48. Kafla 42-44 í riti Perèyre notaði Kerguelen líklega í skrifum um landnám Íslands. Sjá Vef. 
Peyrère, Relation de l'Islande. 

125 Lýsing Kerguelen svipar einnig til þeirrar sem er í riti Arngríms Brevis commentarius de Islandia. Sjá 
Arngrímur Jónsson, Brevis commentarius de Islandia. bls. 82-83.  

126 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 61. 
127 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 61. 
128 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 62. 
129 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 62. 
130 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 233 og 253, Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer 

du nord, bls. 62-63, Einar Laxnes Íslandssaga a-ö I, bls. 37. 
131Sjá mynd í: Guðrún Ása Grímsdóttir, „Biskupsstóll í Skálholti“, bls. 167.  
132 Í Sýslulýsingum 1744-1749 er fjallað um sautján sýslur en í formála kemur fram að í ritið vanti fjórar 

sýslulýsingar sem gerir 21 sýslu. Málið er hins vegar ekki svo einfalt þar sem Gullbringu- og 
Kjósarsýsla var sameinuð árið 1754. Það gera tuttugu sýslur en aftur á móti var Múlasýslu oftast 
skipt í þrennt á tímabilinu 1685-1779 en árið 1779 var henni skipt í tvennt. Það færir töluna aftur upp 
í 21 sýslu. Sjá Bjarni Guðnason, „Formáli“, bls. V og Lýður Björnsson, Saga sveitastjórnar á Íslandi 
II, bls. 11 og 14-15. 
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Kerguelen sagði fulltrúa konungs sem hann kallaði „un grand baillif“133 sitja á 

konungsgarðinum á Bessastöðum. Hér á Kerguelen líklega við amtmann en hann bjó á 

Bessastöðum. Þar var svo annar embættismaður konungs sem Kerguelen kallaði 

„sénéchal“134 sem hafði það hlutverk að sjá um innheimtu skatta. Hér gæti Kerguelen átt 

við landfógeta sem hafði vissulega búsetu á Bessastöðum í fjarveru stiftamtmanns og sá um 

skattinnheimtu. Þá heyrðu þessir tveir menn að sögn Kerguelen undir „gouverneur-général 

d’Islande“. Hér á Kerguelen líklega við stiftamtmann sem dvaldi að sögn Kerguelen við 

hirð Danakonungs. Árið 1770 var því þó breytt og stiftamtmanni gert að búa á Íslandi.135 

Kerguelen hefur upplýsingar sínar um fólksfjölda Íslendinga frá Horrebow og segir 

þá vera fleiri en 70 þúsund en það er mun meira en manntöl frá þeim tíma sögðu til um. Í 

tölfræðiritinu Hagskinnu segir að árið 1769 hafi Íslendingar verið um 46 þúsund.136 Telur 

Kerguelen líkt og Horrebow að svartidauði hafi haft mikið að segja um hversu fámennt 

landið var en einnig hinar ýmsu náttúruhamfarir svo sem jarðskjálftar og eldgos. Horrebow 

lagði hins vegar áherslu á að náttúruhamfarir væru ekki orsök fólksfæðar líkt og Anderson 

hélt fram en Kerguelen taldi hinn síðarnefnda hafa lög að mæla og nefnir þar Kröfluelda 

máli sínu til stuðnings.137 Móðuharðindin síðar á 18. öld styrkja þennan málflutning 

Kerguelen og Anderson en á þessum erfiðu tímum ræddu mektarmenn eins og Hannes 

Finnsson biskup (1739-1796) og Magnús Stephensen dómstjóri (1762-1833) alvarlega um 

það hvort best væri hreinlega að flytja þá fáu Íslendinga sem eftir væru til Danmerkur.138  

 Kerguelen notar Anderson aðallega sem heimild um samgöngur á Íslandi en þær 

segir hann vera slæmar einfaldlega vegna þess að þar séu engir vegir fyrir vagna og kerrur 

sem var vissulega rétt hjá Anderson. Kerguelen segir að Íslendingar noti hesta sem 

burðardýr en oft sé það ekki mögulegt og því þurfi þeir að fara fótgangandi. Gerðu þeir það 

kæmust þeir ekki hjá því að verða blautir í fæturna enda var einungis ein brú á landinu í lok 

18. aldar, yfir Jökulsá á Brú. Einnig segir Kerguelen leiðir breytast ár frá ári vegna umróts í 

náttúrunni þar sem stórgrýti geti hreyfst til og nýir skaflar og lækir myndast. Horrebow vill 

                                                 
133 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 63. 
134 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 63. 
135 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 62-63, Einar Laxnes Íslandssaga a-ö 

I, bls. 35-37, Einar Laxnes Íslandssaga a-ö II, bls. 12 og Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 16. Rit 
Kerguelen var gefið út árið 1771 og virðist hann ekki hafa vitað af breytingunni á búsetuskilyrðum 
stiftamtmanns sem sett voru ári fyrr. 

136 Hagskinna, bls. 49. 
137 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 37-39 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 38-39 og 42. 
138 Sjá t.d. Hannes Finnsson, Mannfækkun af hallærum bls. 158 og Sigurður Líndal „Þjóðarflutningar til 

Jótlandsheiða: Hugleiðingar um sögulegar staðreyndir“. 
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hins vegar meina að vel sé fært fyrir hesta um allt land en tekur þó fram að eðlilegt sé að 

ýmsir fjallvegir séu seinfærir en þó færir fyrir fullklyfjaða hesta.139 

Kerguelen skrifar um verslun Íslendinga og segir þar frá hinu Almenna 

verslunarfélagi sem hafði einokunarrétt á verslun við Íslendinga eins og fram hefur 

komið.140 Þar segir hann einnig frá öllum helstu útflutningsvörum Íslendinga og notar 

Horrebow sem heimild. Hann nefnir t.a.m. skreið, vaðmál og lýsi. Helstu vörur sem fluttar 

eru til landsins segir Kerguelen vera alls kyns muni úr járni, mjöl, brauð, áfengi og tóbak. 

Peninga þekktu landsmenn lítt að sögn Kerguelen og aðallega var notast við fisk og tóbak 

sem gjaldeyri og hefur Kerguelen líklega þessar upplýsingar frá Horrebow sem skrifaði um 

verðreikning eftir fiskatali. Þar segir t.a.m. að ein dönsk króna hafi verið 30 fiskar þar sem 

hver fullgildur fiskur var tvö pund á þyngd eða um eitt kíló. Einnig sagði þar að ein alin af 

tóbaki jafngilti einum fiski.141 Ekki er ástæða til þess að efast um skrif Horrebow og 

Kerguelen og styðja má þau með því að vísa í bókina Upp er boðið Ísaland eftir 

sagnfræðiprófessorinn Gísla Gunnarsson en í bókinni fjallar Gísli m.a. um 

einokunarverslun Dana á 18. öld og þar útskýrir hann einnig hvernig reiknieiningin „gildur 

fiskur“ virkar.142  

Kerguelen fer skynsamlega leið að því að lýsa húsakynnum Íslendinga. Hann segir 

Anderson og Horrebow fara mjög á mis í lýsingum sínum en Kerguelen telur að Anderson 

lýsi einungis húsum þeirra allra fátækustu á meðan Horrebow lýsi einungis húsum hinna 

ríkari. Ætla má að þetta sé rétt mat hjá Kerguelen en aðalsmanninum frá Quimper fannst 

skiljanlega ekki mikið til húsakynna Íslendinga koma. Hann segir sjálfur að hús Íslendinga 

hafi sjaldnast lögð gólf og virðist það koma honum á óvart að jafnvel þar sem tekið er á 

móti gestum er einungis moldargólf. Að lokum fannst Kerguelen vert að nefna, og líklega 

fannst honum það fyndið, að Íslendingar kölluðu það bæ þar sem nokkrum húsum væri 

hrúgað saman, t.a.m. á biskupsstólunum báðum í Skálholti og á Hólum.143 

Kerguelen sagði líkt og Anderson að Íslendingar væru hraustir og lifðu 

heilsusamlegu en þó annasömu lífi. Þá væru þeir einnig vel byggðir, hefðu góðar tennur og 

ljóst hár.144 Hinar sterku tennur áttu Íslendingar sameiginlegar til að mynda með 

Tahítíbúum en á ferð sinni til Tahítí 1767 taldi landkönnuðurinn Bougainville vert að 
                                                 
139 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 36-37, 45, Lýður Björnsson, „18. 

öldin“, bls. 187 og Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 36-37. 
140 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 156. 
141 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 230 og Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du 

nord, bls. 61-62. 
142 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 28. 
143 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 58-60 og Sumarliði Ísleifsson, Ísland 

framandi land, bls. 104. 
144 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 191 og 193 og Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la 

mer du nord, bls. 53. 
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minnast á hve sterkar tennur þeir höfðu.145 Báðar þessar þjóðir lifðu í talsverðri 

einangrun146 og neyttu því þess sem landið gaf af sér sem gerði fæðuna einsleita en þeir 

neyttu aðallega kjöts, mjólkurvara og fisks. Íslendingar voru því án allra þeirra sætinda er 

gátu spillt tönnum eins og Horrebow kom inn á.147  

Kerguelen sagði mjólkurafurðir vera helstu fæðu Íslendinga og er það vissulega rétt 

enda voru þær mikil undirstöðufæða. Þá sagði hann Íslendinga sjóða allan mat: „Il font 

cuire... tous leurs alimens“148 t.a.m. sjóða þeir þorsks- og kindahausa og virðist Kerguelen 

fara að mörgu leyti eftir því sem Anderson segir. Horrebow þvertekur hins vegar fyrir að 

Íslendingar borði aðallega soðna þorskshausa líkt og Kerguelen hélt fram að þeir gerðu á 

sumrin því hin mikla erfiðisvinna sem Íslendingar unnu krafðist orkumeiri matar. Þó er 

vitað að landsmenn hafi borðað herta þorskshausa en það var aðallega gert í uppsveitum. Þá 

sagði Kerguelen að Íslendingar noti hvorki krydd né salt á matinn og að smjör væri eina 

sósan. Smjörið var mest notað en vafalaust hefur salt eitthvað verið notað þó á því hafi 

verið skortur á 18. öld.149 Ekki er þörf á að efast um kryddnotkunina enda var það einungis 

á færi fárra að lifa líkt og betri borgarar í Kaupmannahöfn. Kerguelen var ekki sérstaklega 

hrifinn af því brauði sem Íslendingar borðuðu og sagði það vera „noir à faire horreur“150. 

Hann sagði það réttilega vera af skornum skammti og þess einungis neytt við hátíðleg 

tilefni.151 

Kerguelen sagði íslenskar konur hins vegar ekki vera með eins góða 

líkamsbyggingu og hinn íslenski karlmaður og rökin fyrir því voru að þær stunduðu ekki 

jafn mikla erfiðisvinnu. Einungis heyskapur væri líkamlega erfiður fyrir þær. Ljóst er að 

sjaldgæft var að konur stunduðu sjósókn og að þær sáu meira um innanhússtörf en karlar á 

18. öld152 en erfitt er að að leggja nokkurt mat á þá fullyrðingu Kerguelen að þær hafi ekki 

verið eins vel byggðar.  

Íslendingar ala upp börn sín af alúð að sögn Kerguelen og venja þeir börn sín ekki 

af brjósti fyrr heldur en Frakkar eins og Anderson hafði haldið fram. Á þeim stöðum er 

Kerguelen dvaldist á Íslandi tók skipslæknir hans á móti mörgum börnum og sagði 

                                                 
145 The Pacific Journal of Louis-Antoine de Bougainville 1767-1768, bls. 63. 
146 Tahiti þó í mun meiri meiri mæli enda uppgötvuð sama ár og Kerguelen fór í fyrri ferð sína til Íslands, 

1767. Sjá t.d. Felipe Fernández-Armesto, Pathfinders, bls. 299. 
147 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 260 og Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 193. 
148 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 55. 
149 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 199, Vef. Árni Björnsson, „Daglegt líf á 18. öld“, bls. 2-3 og 

Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 55. 
150 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 56. 
151 Horrebow, Frásagnir um Ísland, bls. 199, Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du 

nord, bls. 55-56, Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 260-261 og Sveinbjörn Rafnsson, „Um mataræði 
Íslendinga á 18. öld“, bls. 76. 

152 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 58, og Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, 
bls. 53. 
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Kerguelen læknaskipan Íslendinga vera slæma. Skortur var á ljósmæðrum, skurðlæknum 

sem og venjulegum læknum samkvæmt heimildamanni Kerguelen.153 Líklega var um 

Eggert Ólafsson að ræða en eins og fram hefur komið ritaði hann Ferðabók um Ísland 

ásamt Bjarna Pálsyni sem varð landlæknir árið 1760 og allra manna fróðastur um læknamál 

Íslendinga. Ekki er ólíklegt að eitthvað af vitneskju Bjarna hafi ratað til Eggerts. Vitað er 

að Bjarni sjálfur hafði í nógu að snúast við lækningar og þurfti oftar en ekki sjálfur að taka 

sjúklinga á heimili sitt til lengri tíma. Starf hans var erfitt og rennir það stoðum undir skrif 

Kerguelen um skort á læknum á Íslandi. Bjarni kenndi sjálfur ellefu mönnum læknisfræði á 

Íslandi og um aldamótin 1800 voru sex læknar starfandi fyrir landið allt sem gerir u.þ.b. 

8000 manns á hvern lækni. Ekki er vitað hvort önnur lönd hafi staðið betur að vígi í þessum 

málum154 en Kerguelen og heimildamenn hans voru a.m.k. ekki nægilega sáttir við 

ástandið.  

Kerguelen hefur svo eftir Horrebow að Íslendingar þurfi mikið á læknum að halda 

eftir að þeir ná 50 ára aldri og að fátítt væri að menn lifðu yfir áttrætt. Kerguelen nefnir 

ástæðurnar ekki beint en talaði þó um hina erfiðu vinnu sem flestir Íslendingar unnu allt sitt 

líf og aðhaldssamt líferni þeirra.155 Fleiri heimildir styðja þetta, t.d. skrifar Hannes 

Finnsson biskup í bók sinni Mannfækkun af hallærum að fleiri karlar deyi á fullorðinsaldri 

m.a. vegna erfiðisvinnu og Eggert Ólafsson tekur í sama streng í Ferðabók sinni þegar 

hann skrifaði um fólk á Vestfjörðum og í Kjósarsýslu svo eitthvað sé nefnt. Þar tekur hann 

undir orð Horrebow og segir heilsu fólks hnigna eftir 50 ára aldur. Á Vestfjörðum segir 

hann t.d. karla sjaldan verða eldri en 50-60 ára, einkum vegna erfiðrar vinnu á sjó. Konur 

urðu aftur á móti samkvæmt Eggerti öllu eldri en Kerguelen nefndi ekkert um aldur 

kvenna.156 Helstu dánarorsakir sagði Kerguelen vera veikindi í brjósti og skyrbjúg sem og 

alls kyns pestir sem landsmenn kalla einu nafni landfarsótt en það er orð sem hefur verið 

notað yfir ýmsar niðurgangs- og kvefpestir sem oftar en ekki leiða til dauða.157 

Kerguelen fer á milli þeirra Anderson og Horrebow er hann lýsir skaplyndi 

Íslendinga. Að mati hans eru Íslendingar góðhjartaðir, góðlyndir og mannlegir en hafa þó 

einnig sína ókosti; eru latir, tortryggnir og drykkfelldir. Kerguelen finnst Íslendingar ekki 

sérlega hugrakkir en hann hefur þó heyrt að nokkrir Íslendingar hafi staðið sig vel á 

herskipum Dana og að nokkrir hafi verið teknir í vinnu á hollenskum fiskiskipum við 

                                                 
153 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 53-54. 
154 Lýður Björnsson, „18. öldin“, bls. 160-162 og 302. 
155 Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 53-54. 
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góðan orðstír. Þetta hefur Kerguelen líklega frá Horrebow.158 Íslendingar eru einnig 

skynsamir menn, eru hrifnir af listum og vísindum, eru miklir skákmenn og nokkuð háðir 

leiknum að sögn Kerguelen. Kerguelen segir marga Íslendinga tala latínu og segir hann 

fjölda þeirra fara til Kaupmannahafnar og læra þar með góðum árangri. Það kemur heim og 

saman við það sem Jón Helgason biskup (1866-1942) segir í riti sínu Hvad Københavns 

Universitet har betydet for Island en þar kom fram að 147 íslenskir stúdentar hefðu 

útskrifast úr Hafnarháskóla á 18. öld en alls voru þeir 244 sem innrituðust.159 

 Um klæðnað Íslendinga skrifar Kerguelen og ekki var hann hrifinn af honum; 

fannst hann fremur óvenjulegur, þá sérstaklega klæði kvenna en í þessu fer Kerguelen að 

mestu eftir Horrebow. Í riti Kerguelen má sjá mynd af „Dame Islandoise“ en þar sést kona 

klædd íslenskum kvenbúningi. Klæðum íslenskra kvenna líkir Kerguelen við klæðnað 

Jesúíta en lýsing hans er nánast eins og lýsing Horrebow nema hvað að hann skiptir 

líkingunni við hina íslensku presta út fyrir hina frönsku Jesúíta sem hann þekkti auðvitað 

mjög vel. Horrebow segir þær klæðast pilsum, treyjum og svuntum sem gerðar eru úr 

vaðmáli og síðan fer svört hempa utan yfir sem fest er saman með skrautlegu víravirki. Þá 

líkti hann höfuðfati íslensku kvennanna bæði við pýramída og sykurtopp. Kerguelen segir 

íslenska karlmenn flesta klæða sig eins og sjómenn, í stóran jakka og treyju þar innan 

undir. Á treyjunni segir Kerguelen vera tölur sem séu ávallt gerðar úr málmi, annað hvort 

kopar eða silfri. Sjómenn eru auk þessa í öðru grófara vesti og stærri skinnjakka sem 

nuddaður er upp úr fisklifur til þess að gera hann vatnsheldari og í skinnbuxum. Þá hafa 

þeir stóran hatt sem ver þá fyrir hinum mikla kulda þegar út á sjó er farið. Að lokum segir 

hann skóna vera eins hjá körlum og konum og eru þeir að sögn Kerguelen oftast gerðir úr 

nautsleðri.160  

Lokaorð 

Meginástæða þess að Kerguelen fór til Íslands var sú að hann átti að verja franska sjómenn 

sem hér voru við veiðar og hvetja þá til dáða. Íslandsmið gátu verið erfið viðureignar og 

taldi Lúðvík XV. konungur þörf vera á að senda herskip sjómönnunum til aðstoðar en 

Frakkar voru ár hvert með um 80 fiskveiðiskip við Íslandsstrendur. Ráðamenn í Versölum 

brýndu einnig fyrir Kerguelen að hann ætti að koma þeim skilaboðum áleiðis til frönsku 

sjómannanna að þeir mættu alls ekki stunda viðskipti við Íslendinga þar sem hið Almenna 
                                                 
158 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 60-61, og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 217-218. 
159 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 61 og Jón Helgason, Hvað 

Københavns Universitet har betydet for Island, bls. 25-26.  
160 Kerguelen Trémarec, Relation d‘un voyage dans la mer du nord, bls. 56-57 og Horrebow, Frásagnir um 

Ísland, bls. 209-213. 
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verslunarfélag hafði einokunarrétt á viðskiptum við landsmenn. Þá gerði hann ýmsar 

mælingar á þeim ströndum og höfnum sem fyrir honum lágu og fór samviskusamlega eftir 

fyrirmælum konungs.  

 Kerguelen dvaldi á Patreksfirði þann tíma sem hann var á Íslandi, í þrjár vikur í 

fyrra skiptið og átta daga í það síðara. Í fyrri ferð sinni kynntist Kerguelen Eggerti 

Ólafssyni og ræddu þeir saman og skrifuðust á margsinnis. Kerguelen notaði Eggert 

vafalaust sem heimild fyrir ferðalýsingu sína og ritaði beint upp úr bréfum sínum frá 

honum. Þar var Kerguelen heppinn með heimildarmann enda vart hægt að hitta fróðari 

mann um Ísland á þessum tíma. 

Þau rit sem Kerguelen notaði sem grundvallarheimildir fyrir lýsingu sínu voru 

Íslandsrit þeirra Horrebow, Anderson og Perèyre. Í greiningu á riti Kerguelen var reynt að 

koma auga á hvaðan Kerguelen fengi upplýsingar sínar þar sem hann vísaði ekki alltaf til 

heimilda. Þar kom í ljós að Kerguelen notaði rit Horrebow mest en það var það rit sem 

hann taldi sjálfur vera hvað traustast til að byggja á. Því næst kom rit Anderson en rit 

Perèyre notaði hann mun minna og þá helst um miðaldasöguna.  

Við greiningu kom einnig fram að margt af því sem hann skrifaði og hafði eftir 

þessum ritum var rétt. T.d. þegar hann skrifaði um fámenna læknastétt landsins eða dugnað 

íslenskra sjómanna en einnig var margt rangt í lýsingu hans eins og þegar hann skrifaði um 

fólksfjöldann í landinu eða tröllatrú hans á mætti náttúrunnar þegar hann sagði heilu fjöllin 

sökkva á augabragði. Líkt og Þorvaldur Thoroddsen sagði þá var ekki margt nýtt sem fram 

kom hjá Kerguelen enda fór hann oft algerlega eftir Horrebow í lýsingu sinni, t.a.m. í 

upptalningu á útflutningsvörum Íslendinga og lýsingu á klæðnaði íslenskra kvenna.  

En Kerguelen fór oft og tíðum milliveginn milli Anderson og Horrebow og fór í 

mörgu skynsamlega leið í skrifum sínum. Að því leytinu til verður hann að teljast góð 

heimild, sérstaklega í ljósi þess að hann hafi engra hagsmuna að gæta við skrif sín ólíkt 

Horrebow. Á tíma upplýsingarinnar var Kerguelen einungis að skrifa um Ísland og 

Íslendinga af áhuga og fyrir forvitnissakir eða eins og hann sagði sjálfur, um allt sem 

honum fannst „d’intéressant au sujet de l’Islande“.161 
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