
 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

„Þótti lang-mest varið í að kunna hana af öllum málum“ 

Viðhorf Íslendinga til Frakka og frönsku 1870–1920 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs 

 

 

María Þ. Gunnlaugsdóttir 

 

Febrúar  2014 





 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Sagnfræði 

 

 

 

 

„Þótti lang-mest varið í að kunna hana af öllum málum“ 

Viðhorf Íslendinga til Frakka og frönsku 1870–1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í sagnfræði 

 

     María Þ. Gunnlaugsdóttir 

Kt.: 300546-4989 

 

Leiðbeinandi: Guðmundur Hálfdanarson 

Febrúar  2014 



iii 

Ágrip 

Í ritgerðinn er fjallað um þróun viðhorfa Íslendinga til Frakka á tímabilinu 1870–1920, svo 

og stöðu frönsku á Íslandi á sama tíma. Gerð er grein fyrir hvernig viðhorf til frönsku 

þjóðarinnar og frönsku tóku breytingum innan tímabilsins. Á sama tíma og mikil virðing 

var borin fyrir franskri menningu og tungu á Íslandi, einkum meðal efri stétta, mátti greina 

mjög neikvæð viðhorf til Frakka meðal Íslendinga. Tengdust slík viðhorf óánægju með 

fiskveiðar Frakka á Íslandsmiðum á seinni hluta 19. aldar. Um og upp úr aldamótunum 

1900 fór að gæta jákvæðari viðhorfa, m.a. vegna breyttrar sóknar annarra erlendra þjóða á 

Íslandsmið og samdráttar í veiðum Frakka. Einnig komu til ný umsvif Frakka á Íslandi, 

s.s. rekstur frönsku spítalanna þriggja í þágu franskra sjómanna og starfsemi kaþólskra 

trúfélaga sem gerðu út spítalaskip og veittu frönskum sjómönnum andlega þjónustu og 

læknisaðstoð. Í starfsemi þessara aðila endurspegluðust átök ríkis og kirkju í Frakklandi en 

Íslendingar nutu góðs af. Eftir að Ísland öðlaðist heimastjórn 1904 fóru Frakkar að sýna 

Íslandi talsverðan áhuga. Þeir sendu fyrst erlendra ríkja franskan sendiræðismann til 

Íslands 1908. Árið 1911 buðu þeir fram franskan sendikennara til Háskóla Íslands og sama 

ár áttu þeir þátt í stofnun Alliance française í Reykjavík, hvort tveggja tengt utanríkis-

stefnu franskra stjórnvalda sem unnu að útbreiðslu franskrar tungu og menningar í 

heiminum. Staða frönsku á Íslandi var almennt veik á tímabilinu en ýmsir embættis- og 

menntamenn lögðu sig þó eftir að öðlast færni málinu. Svokölluð „ný mál“, þ.e. enska, 

franska og þýska, voru með reglugerð fyrir Lærða skólann frá1877 gerð að 

skyldunámsgreinum en enska og franska höfðu áður verið valgreinar. Skyldi franska nú 

kennd öll skólaárin sex. Í rökstuðningi fyrir sterkri stöðu frönsku var vísað til nauðsynjar 

þess að íslenskir embættismenn gætu notað frönsku í samskiptum við Frakka vegna 

veiðanna við Ísland. Reglugerðin var umdeild, ekki síst vegna sterkrar stöðu frönsku og 

rýrs hlutar þýsku. Eftir reglugerðarbreytingu 1883 varð viðsnúningur á stöðu frönsku og 

þýsku í Lærða skólanum. Var franska þá aðeins kennd síðustu tvö námsárin. Með 

gildistöku nýrrar reglugerðar fyrir Reykjavíkurskóla 1904 fékk enska mest vægi „nýju 

málanna“ en hlutur frönsku minnkaði enn. Aðrir almennir skólar buðu ekki upp á nám í 

frönsku nema Landakotsskóli. 
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1 Inngangur 

Frakkar áttu um aldir talsverðra hagsmuna að gæta á Íslandi vegna fiskveiða sinna hér við 

land. Þegar leið á 19. öldina fóru þorskveiðar þeirra á Íslandsmiðum vaxandi. Aukinn 

vísindaáhugi aldarinnar beindi einnig athygli og áhuga Frakka að námuvinnslu hér á landi, 

einkum að vinnslu silfurbergs. Frá síðari hluta 18. aldar höfðu þeir stundað sjómælingar 

hér við land og héldu þeim áfram, ásamt kortagerð, fram á 20. öld. Tveir þekktir 

vísindaleiðangrar, annars vegar leiðangur Pauls Gaimards á árunum 1835 og 1836 og hins 

vegar leiðangur Jérômes Napoléons prins árið 1856, báru vitni áhuga Frakka á Íslandi. 

Þessir leiðangrar vöktu mikla athygli, bæði á Íslandi og í Frakklandi.  Um þann fyrri voru 

gefin út mikil rit í mörgum bindum í Frakklandi á árunum 1838–1852 undir yfirheitinu 

Voyage en Islande et au Groënland. Birtist þar saga leiðangursins, sögulegur atlas og 

einnig niðurstöður einstakra þátta rannsóknanna, s.s. um jarðfræði, dýrafræði og íslenska 

tungu og bókmenntir.  Viðleitni Frakka til að koma sér upp aðstöðu á Íslandi vegna 

fiskveiðanna um og upp úr miðri 19. öld sýndi glöggt að þeir töldu sig eiga mikilla 

hagsmuna að gæta á Íslandi. Hörð viðbrögð Íslendinga við þeim áformum gerðu þær óskir 

Frakka að engu. 

Um tímabilið 1870–1920 í samskiptum Íslendinga og Frakka hefur ekki verið fjallað 

sérstaklega sem heild þótt nokkrar sagnfræðilegar og bókmenntalegar rannsóknir hafi 

beinst að einstaka þáttum þeirra. Tel ég af ýmsum ástæðum vert að kanna þetta tímabil 

með tilliti til tengsla Íslands og Frakklands og viðhorfa Íslendinga til Frakka og starfsemi 

þeirra hér á landi. Ber þar fyrst að nefna að fiskveiðar Frakka við Ísland náðu hámarki á 

síðustu áratugum 19. aldar en við lok tímabilsins sá fyrir endann á þeirri starfsemi. Á 

þessum tíma jukust smám saman umsvif Frakka hér við land með aukinni eftirfylgni og 

aðstoð frá heimalandinu við sjómenn og fiskveiðarnar. Áhugi Frakka á að efla tengsl við 

Ísland kom skýrt í ljós þegar Ísland fékk heimstjórn árið 1904. Sýnileiki Frakka og 

starfsemi hér á landi fór þá vaxandi. Fyrstu áratugir þriðja franska lýðveldisins, einkum 

þegar leið að aldarlokum og fram að fyrri heimsstyrjöld, voru ákveðið blómaskeið franska 

heimsveldisins, bæði pólitískt og menningarlega. Ísland var á þessum tíma að taka miklum 

breytingum og nývæðing að hefjast. Áhugavert er einnig að skoða hvernig Íslendingar 

voru í stakk búnir til að eiga samskipti við erlenda þjóð sem talaði tungu alls ólíka þeirri 

íslensku og hvaða möguleika Íslendingar höfðu og áhuga á því að læra frönsku og tileinka 

sér hana. Í þessu sambandi kemur einnig til félagsleg staða í mjög stéttskiptu íslensku 
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samfélagi, og að sjálfsögðu einnig í því franska. Jafnframt þarf að hafa í huga að franskan 

hafði sem alþjóðamál aðra stöðu á þessum tíma en hún hefur í dag. 

1.1 Fyrri rannsóknir 

Heildstæða umfjöllun um fiskveiðar Frakka við Ísland er að finna í bókinni Fransí Biskví. 

Franskir fiskimenn við Íslandsstrendur. Þriggja alda baráttusaga eftir Elínu Pálmadóttur 

frá árinu 2009 (2. útg.) en bókin spannar talsvert lengra tímabil en þessi ritgerð nær til. 

Bók Æsu Sigurjónsdóttur um ljósmyndun Frakka á Íslandi  á 19. öld, Ísland í sjónmáli, 

Islande en vue. Franskir ljósmyndarar á Íslandi 1845-1900, Photographes français en 

Islande, tekur til fyrri hluta tímabils ritgerðarinnar. Í báðum þessum bókum hafa höfundar 

leitað fanga í skjalasöfnum í Frakklandi og í öðrum frönskum heimildum og eykur það 

gildi ritanna. Árið 1944 skrifaði Alexander Jóhannesson prófessor langa yfirlitsgrein sem 

hann kallaði „Menningarsamband Íslendinga og Frakka“. Spannar hún sögu menningar-

samskipta þjóðanna frá miðöldum fram til ritunar greinarinnar. Greinar Kjartans 

Ólafssonar í tímaritinu Sögu frá árunum 1986 og 1987 um tilraunir Frakka til að koma sér 

upp fiskverkunarstöð í Dýrafirði um miðja 19. öld, „Áform Frakka um nýlendu við 

Dýrafjörð“ og „Dýrafjarðarmálið“, falla utan þess tímabils sem ritgerðin nær til en þær 

varpa ljósi á bakgrunn tímans sem hér er fjallað um og samhengið í sögu tengsla Íslands 

og Frakklands. Einnig má nefna nýlegt tveggja binda rit Gisèle Jónsson, Les Relations 

franco-islandaises au dix-neuvième siècle sem fjallar um leiðangra Gaimards og 

Napoléons prins.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með ritgerð þessari er að varpa ljósi á viðhorf  Íslendinga til Frakka og 

starfsemi þeirra hér á landi, áhuga þeirra á Frakklandi og frönskum málefnum, svo og á 

stöðu franskrar tungu á miklu breytingaskeiði í íslensku samfélagi á árunum frá um 1870 

til um 1920. Jafnframt er markmiðið að skoða hvernig frönsk umsvif og áhrif í íslensku 

samfélagi birtust. Leitast er við að varpa ljósi á efnahagslega og menningarlega hagsmuni 

Frakka hér á landi með hliðsjón af frönskum stefnumálum heima fyrir og í ljósi stórveldis 

sem vildi auka áhrif sín í heiminum með útbreiðslu franskrar tungu og menningar.  

Í ritgerðinni verður unnið með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver voru viðhorf 

Íslendinga til Frakka og aðgerða þeirra og umsvifa hér við land og í landi á tímabilinu frá 

1870 til 1920? Hvernig var fjallað um frönsku þjóðina, franska tungu og frönsk málefni í 

íslenskum blöðum og tímaritum og hve umfangsmikil voru þau skrif? Endurspeglaði 
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starfsemi Frakka á Íslandi að einhverju leyti pólitísk og menningarleg stefnumið franskra 

stjórnvalda ? Hver var staða frönsku og frönskukennslu á Íslandi á þessum tíma og hver 

voru viðhorfin til tungumálsins?  

Í ritgerðinni verður sýnt fram á að á síðari hluta 19. aldar mótuðust mjög neikvæð 

viðhorf  til Frakka meðal Íslendinga vegna fiskveiða þeirra á Íslandsmiðum þrátt fyrir að 

virðing fyrir Frökkum sem menningarþjóð væri sterk á þessum tíma. Hin neikvæðu 

viðhorf hafi síðan þokað til hliðar þegar kom fram á 20. öld, bæði vegna aukins áhuga 

franska stórveldisins á Íslandi og vegna aðgerða þess hér á landi en einnig vegna breyttrar 

sóknar annarra erlendra þjóða á Íslandsmið, einkum Breta. Jafnframt verða færð rök fyrir 

því að ákveðin tengsl megi sjá á milli viðhorfa til fiskveiða Frakka á síðari hluta 19. aldar 

og stöðu frönsku í Lærða skólanum í Reykjavík á síðustu áratugum 19. aldar. Einnig er 

sýnt fram á að þrátt fyrir að franska hafi orðið það erlenda tungumál sem rýrastan hlut hafi 

borið frá borði í breytingunum á námi í Reykjavíkurskóla með reglugerðinni frá 1903 hafi 

áhugi á frönsku og franskri menningu, einkum meðal efri stétta landsins, enn verið mikill. 

1.3 Aðferð og heimildir 

Sú aðferð sem beitt er við samningu ritgerðarinnar byggist á úrvinnslu og greiningu 

fjölmargra heimilda, bæði frumheimilda og eftirheimilda. Leitast er við að safna saman og 

greina ólíkar heimildir, skoða orsakasamhengi og ná fram einhvers konar heildarmynd og 

niðurstöðum sem svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram.  

Um þær heimildir sem unnið verður með í ritgerðinni má almennt segja að þær séu af 

margvíslegu tagi. Óprentaðar heimildir eru aðallega skjöl á Þjóðskjalasafni Íslands, 

fundargerðir Alliance française í Reykjavík frá árunum 1911–1920 á bókasafni félagsins 

og nokkur bréf varðveitt á handritadeild Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns. 

Prentaðar heimildir eru íslensk blöð og tímarit frá þeim tíma sem um ræðir, ýmis 

sagnfræðileg rit og greinar, Alþingistíðindi, ævisögur og ýmiss konar frásagnir, svo og 

ljósmyndir franskra leiðangursmanna og liðsforingja á eftirlitsskipum franska flotans. 

Ekki voru tök á því við vinnslu ritgerðarinnar að nálgast skjöl í skjalasöfnum í Frakklandi 

en slíkt hefði að sjálfsögðu gefið skýrari mynd af tengslum landanna á umræddu tímabili. 

Á Þjóðskjalasafni, og þá einkum í skjalasöfnum Íslensku stjórnardeildarinnar, 

Landshöfðingja og Stjórnarráðs Íslands, I. skrifstofu, hafa fundist nokkrar heimildir sem 

gagnast hafa við vinnslu verkefnisins. Þær fela  m.a. í sér upplýsingar um frönskukennslu í 

Lærða skólanum í Reykjavík. Styrkbeiðnir leiða ýmislegt í ljós, s.s. umsókn Páls 

Þorkelssonar gullsmiðs um styrk vegna náms í tannlækningum og tannsmíði í Frakklandi á 
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9. áratug 19. aldar. Gefa þær vísbendingar um áhuga á Frakklandi á þessum tíma. 

Heimildir er einnig að finna um aðkomu franska sendiræðismannsins á Íslandi þegar 

frönsk stjórnvöld ákváðu að senda hingað sendikennara í frönsku strax við stofnun 

Háskóla Íslands árið 1911. Sömuleiðis er að finna skjöl frá 1912 sem sýna viðbrögð 

Þjóðverja við því boði Frakka. 

Fyrsta fundargerðabók Alliance française í Reykjavík frá árunum 1911 til 1930 er 

mikilvæg heimild um stofnun félagsins, þátt innlendra og franskra aðila í því máli, tilgang 

og lög félagsins, svo og starfsemina á fyrstu árum þess. Bókin veitir upplýsingar um tengsl 

Alliance française í Reykjavík við móðurfélagið í París, styrkveitingar þaðan og annan 

stuðning. Jafnframt gefur heimildin vísbendingu um ákveðna stéttarstöðu þeirra Íslendinga 

sem sátu í stjórn, gerðust félagar og tóku þátt í starfsemi félagsins.  

Í bréfasafni handritadeildar Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns er að finna 

nokkur bréf Thoru Friðriksson, sem var lykilpersóna í tengslum Íslendinga og Frakka 

langt fram á 20. öld. Bréf þessi varpa nokkru ljósi á samskipti Íslendinga við yfirmenn á 

eftirlitsskipum Frakka og á dvöl Thoru í Frakklandi.  

Íslensk blöð og tímarit eru mikilvæg heimild um tímabilið 1870–1920. Þau fjölluðu þá 

mikið um Frakkland, Frakka og frönsk málefni. Umfjöllunin tók bæði til erlends og 

innlends vettvangs, þ.e. annars vegar til erlendra frétta og umfjöllunar um land og þjóð, og 

hins vegar til þátta sem sneru að samskiptum Frakka og Íslendinga hér á landi og á 

Íslandsmiðum. Þessar heimildir veita upplýsingar um viðhorf Íslendinga til Frakka og 

franskrar tungu, um tengsl Íslendinga við Frakka, áhrif þeirra, umsvif og sýnileika hér á 

landi. Í erlendum fréttum blaðanna má einnig greina áhuga Íslendinga á frönskum 

málefnum og viðburðum. Þótt blöð og tímarit verði að teljast mikilvæg heimild um það 

efni sem hér er fjallað um verður þó að hafa þann fyrirvara á að umfjöllun í blöðum og 

tímaritum felur ekki alltaf í sér almenn sjónarmið og viðhorf. Einnig þarf að geta þess að 

þótt leit í gagngrunninum timarit.is hafi verið nokkuð umfangsmikil þá en hún er ekki 

tæmandi. Þau blöð og tímarit sem m.a. er byggt á í ritgerðinni eru: Bjarki, Dagskrá, 

Fjallkonan, Ingólfur, Ísafold, Lögrétta, Morgunblaðið, Reykjavík, Skírnir, Skuld, 

Sunnanfari, Vísir og Þjóðólfur. Skírnir var t.d. ein aðalheimild Íslendinga á 19. öld um 

franska viðburði og franska menningu og Þjóðólfur fjallaði mikið um frönsk málefni og 

starfsemi Frakka hér á landi og á miðunum við landið.  

Í umfjöllun um fiskveiðar Frakka hér við land og efnahagslega hagsmuni þeirra af 

veiðunum er mest leitað fanga í fyrrnefndri bók Elínar Pálmadóttur, Fransí Biskví. Bókin 

veitir auk þess góða innsýn í ýmsa þætti sem tengjast veiðunum og athöfnum Frakka hér á 
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landi. Hér er m.a. átt við þátt eftirlits- og flutningaskipanna sem fór vaxandi þegar leið á 

19. öldina. Nokkrar upplýsingar um átök milli kaþólsku kirkjunnar og franska 

ríkisvaldsins og áhrif þeirra á umsvif Frakka á Íslandi má finna í bókinni. Stofnun frönsku 

spítalanna í Reykjavík, í Vestmannaeyjum og á Fáskrúðsfirði í byrjun 20. aldar er hluti 

þess samhengis. Fransí Biskví dregur upp mynd af margvíslegum samskiptum Frakka og 

Íslendinga, bæði alþýðu og yfirstéttar. 

Í áðurefndri bók Æsu Sigurjónsdóttur má m.a. finna ljósmyndir tveggja liðsforingja 

franskra eftirlitsskipa á síðasta áratug 19. aldar sem eru ekki aðeins heimild um Reykjavík, 

franska sjómenn og frönsku grafreitina í Víkurkirkjugarði heldur einnig um samskipti 

yfirmanna á eftirlitsskipunum við íslenska embættismanna- og borgarastétt. Bókin veitir 

jafnframt bakgrunnsupplýsingar um leiðangra Pauls Gaimards og Jerômes Napoléons.  

Í ritgerðinni er nokkuð stuðst við grein Alexanders Jóhannessonar 

„Menningarsamband Frakka og Íslendinga“ frá 1944. Greinin skiptist í 8 kafla og gefa 

heiti þeirra vísbendingu um innihald, s.s. Íslendingar í Frakklandi, Frakkar á Íslandi, 

Frakkland í íslenskum bókmenntum, Íslensk rit á frönsku og Frönsk rit á íslensku.  

Í fyrra bindi ritsins Saga Reykjavíkurskóla er að finna upplýsingar um þróun  

frönskukennslu í Lærða skólanum í Reykjavík (síðar í Hinum almenna menntaskóla í 

Reykjavík), svo og um kennslu annarra tungumála. Í bókinni er m.a. gerð grein fyrir þeim 

rökum sem voru færð fyrir því að franska var gerð að skyldunámsgrein í Lærða skólanum 

árið1877 en í því sambandi var vísað til veiða Frakka við Ísland. Með hjálp bókarinnar má 

jafnframt draga saman upplýsingar um fjölda þeirra námsmanna sem lögðu stund á 

frönskunám frá og með 1877.   

Alþingistíðindi eru mikilvæg heimild um þróun tungumálakennslu í landinu frá því á 

síðustu áratugum 19. aldar.  

Við umfjöllun um einstaka þætti ritgerðarinnar er stuðst við fræðigreinar og rit eftir 

ýmsa sagnfræðinga og fleiri fræðimenn. s.s. Gísla Ágúst Gunnlaugsson, Guðjón 

Friðriksson, Björn Þorsteinsson, Gunnar Þór Bjarnason, Auði Hauksdóttur og Jens Rahbek 

Rasmussen. 

Bækur Gunnars F. Guðmundssonar Kaþólskt trúboð á Íslandi 1857–1875 og Ólafs H. 

Torfasonar,  St. Jósefssystur á Íslandi 1896–1996, eru heimildir um fyrra og síðara 

kaþólska trúboðið á Íslandi, skólahald kaþólskra, hjúkrunarþjónustu og spítalarekstur.  

Rit François Chaubet frá 2006 um franska menningarpólitík og tengsl hennar við hin 

alþjóðlegu samtök Alliance française á upphafsárum íslenska félagsins, La politique 

culturelle franc aise et la diplomatie de la langue: l'Alliance franc  aise, 1883–1940, gerir 
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kleift að skoða stofnun Alliance française á Íslandi í ljósi menningar- og utanríkisstefnu 

franskra stjórnvalda. Yfirlitsrit um sögu þriðja franska lýðveldisins s.s. France since 1970 

eftir Charles Sowerwine og La République 1880–1932 eftir Maurice Agulhon veita auk 

þess upplýsingar um stefnu og strauma í frönskum stjórnmálum, efnahagsmálum og 

menningarmálum og jafnframt um sögulegt samhengi athafna Frakka á Íslandi.  

Leitað er fanga í ýmsum æviminningum og frásögnum, s.s. í greininni „Minningar frá 

Fáskrúðsfirði“ eftir danska prestsinn Max Osterhammer, í endurminningum Matthíasar 

Þórðarsonar, Litið til baka og í bókinni Minningar úr menntaskóla sem gefin var út á 

aldarafmæli Reykjavíkurskóla. 

Bakgrunnskafli fyrir það tímabil sem ritgerðin spannar byggir aðallega á fyrrnefndum 

ritum Elínar Pálmadóttur og Æsu Sigurjónsdóttur, greinum Kjartans Ólafssonar um 

Dýrafjarðarmálið og bókum Gisèle Jónsson um leiðangra Pauls Gaimards og Jérômes 

Napoléons á árunum 1835, 1836 og 1856.  

1.4 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla, auk inngangs- og niðurlagskafla. Hún hefst á 

bakgrunnskafla um samskipti Íslendinga og Frakka fyrir 1870. Þar er m.a. stuttlega gerð 

grein fyrir fiskveiðum Frakka hér við land, svo og athöfnum tengdum fiskveiðum þeirra á 

þessum tíma. Fjallað er um samskipti og samskiptamál Frakka og landsmanna. Sagt er frá 

tilraunum Frakka til að koma sér upp aðstöðu vegna fiskveiðanna í Dýrafirði. Kaþólska 

trúboðið hér á landi kemur við sögu. Leiðöngrum Pauls Gaimards og Jérômes Napoléons 

og þýðingu þeirra eru gerð stutt skil.  

Umfjöllun um blómaskeið fiskveiða Frakka er að finna í þriðja kafla. Þar er m.a. fjallað 

um umfang veiðanna og aðstæður tengdar veiðunum, s.s. eftirlitsskip og flutningaskip. 

Jafnframt er gerð stutt grein fyrir landhelgismálum og stöðu fiskveiða Íslendinga.  

Næstur er kafli um þróun viðhorfa Íslendinga til Frakka. Þar er mest fjallað um hvernig 

viðhorfin birtust í innlendum og erlendum frásögnum blaða og tímarita á tímabilinu 1870–

1920. Gerð er grein fyrir hvernig afstaða til Frakka og frönsku þjóðarinnar birtist á 

mismunandi sviðum og tengdist m.a. stéttarstöðu.  

Fimmti kafli fjallar um stöðu franskrar tungu á Íslandi á því tímabili sem ritgerðin nær 

til. Gerð er grein fyrir breytingum á stöðu frönsku í Lærða skólanum á tímabilinu og hvað 

hafði þar áhrif. Tengslin við stöðu annarra erlendra tungumála í skólanum eru skýrð og 

fjallað um aðferðir og aðstæður við kennslu „nýju málanna“. Staða frönsku sem 
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alþjóðamáls er rædd. Einnig er umfjöllun um aðra möguleika á námi í frönsku í landinu og 

hverjir komu þar við sögu.  

Næst fylgir stuttur kafli um þriðja franska lýðveldið, grundvöll og stefnumál þess. 

Gerð er grein fyrir hvernig sumt í starfsemi Frakka á Íslandi, einkum um og upp úr 

aldamótunum 1900, endurspeglaði stefnumál og aðgerðir þriðja lýðveldisins, sérstaklega í 

tengslum við aðskilnað ríkis og kirkju og hvernig frönsk stjörnvöld lögðu áherslu á 

franska tungu og menningu í sinni utanríkisstefnu. Einnig er fjallað um stofnun Alliance 

française í París 1883. 

Í sjöunda kafla er umfjöllun um starfsemi kaþólskra franskra trúarsamtaka á Íslandi í 

þágu franskra sjómanna og spítalaskip og sjúkraskýli á þeirra vegum. Jafnframt er gerð 

grein fyrir endurreistu kaþólsku trúboði á Íslandi, störfum St. Jósefssystra og áhrifum af 

starfsemi þessara aðila á viðhorf Íslendinga til Frakka. 

Síðasti kafli meginmáls fjallar um aukin umsvif Frakka á Íslandi og breytingar á 

viðhorfum til Frakka. Hluti umsvifa franskra stjórnvalda tengdist störfum franskra 

fiskimanna á Íslandsmiðum s.s. frönsku spítalarnir. Annar þáttur þessara umsvifa var 

aukinn áhugi og athafnasemi Frakka á Íslandi sem birtist m.a. í skipan sendiræðismanns í 

Reykjavík árið 1908, boði um að kosta franskan sendikennara við Háskóla Íslands 1911 

og stofnun Alliance française í Reykjavík sama ár.  

Í niðurlagskafla eru efni og niðurstöður ritgerðarinnar dregin saman. 
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2 Samskipti Íslendinga og Frakka fyrir 1870 

Tengsl Íslands og Frakklands voru mikil á 19. öld. Jafnvel þótt floti franskra fiskiskipa á 

Íslandsmiðum kæmi hér tiltölulega lítið að landi má efast um að Íslendingar hafi haft meiri 

samskipti við nokkra erlenda þjóð aðra en Dani á þessum tíma.
1
 Samskipti Frakka og 

Íslendinga á áratugunum fyrir 1870 voru viðburðarík og boðuðu að ýmsu leyti breytta tíma. 

Þau varpa ljósi á þann sögulega grunn sem tengsl þjóðanna hvíldu á um og upp úr 1870. 

2.1 Fiskveiðar Frakka á Íslandsmiðum 

Fjöldi franskra fiskiskipa fór vaxandi þegar leið á 19. öldina en skertur réttur Frakka til 

fiskveiða og fiskþurrkunar á Nýfundnalandi seint á 18. öld leiddi til aukinnar sóknar þeirra 

á Íslandsmið.
2
 Skipin héldu til veiða frá Frakklandi í febrúar-mars og sneru aftur seint í 

ágúst. Eftirlitsskip franska flotans fóru í vaxandi mæli að fylgja fiskiskipunum er kom fram 

á 19. öldina, en frá um 1770 hafði tíðkast að flutningaskip tækju við afla og að freigátur 

væru senda til aðstoðar fiskiskútunum.
3
 Til þess tíma má einnig rekja sjómælingar og 

kortagerð Fransmanna við Ísland.
4
 Þegar komið var fram um miðja 19. öld voru fiskiskip 

franskra Flandrara og Bretóna um 120–130 með um 1.700 manna áhöfn, en árið 1860 voru 

þau orðin 210 með tæplega 3.300 sjómenn, og átti enn eftir að fjölga talsvert.
5
 

Frá því um 1860 var Reykjavík orðin miðstöð eftirlits franska flotans vegna frönsku 

fiskveiðanna við Ísland. Eftirlitsskipin lágu þar vikum saman við akkeri og þaðan voru 

stundaðar sjómælingar og gerðir uppdrættir af nágrenni Reykjavíkur, eins og reyndar víðar 

kringum landið. Árið 1869 keyptu Frakkar pakkhús við Austurstræti 12 og létu síðan reisa 

annað hús við hliðana á lóð sem þeir festu kaup á. Byggingarefni kom frá Frakklandi. 

Húsin gegndu fjölþættu hlutverki. Þau voru í senn skýli fyrir franska skipbrotsmenn, 

birgðageymslur og verkstæði.
6
 Miðstöð fiskveiðanna var mest bundin við Fáskrúðsfjörð 

og Dýrafjörð en einnig Norðfjörð, Patreksfjörð og Grundarfjörð. 

                                                 
1
 Sjá t.d.: Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 8–9; Halldór Laxness, „Ísland og Frakkland“, bls. 278. 

2
 Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka“, bls. 158–159. 

3
 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 76–78 og 85. 

4
 Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 9. 

5
 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 381–386. 

6
 Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 54 og 106–108.  
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2.2 Franskir leiðangrar á Íslandi 

Öldin nítjánda var tími mikilla breytinga í Evrópu og víðar um heim. Þessa breytingar má 

sjá á  flestum sviðum mannlífsins og tóku m.a. til hugmyndaheims, stjórnarhátta, tækni og 

vísinda og efnahags-, atvinnu- og félagsmála. Vísindahyggja aldarinnar varð hvati 

ferðalaga og leiðangra til að kanna ókunnar slóðir. Langir og miklir leiðangrar stórþjóða 

eins og Frakka tengdust þekkingarleit en ástæðurnar voru fleiri: pólitískar, hernaðarlegar, 

efnahagslegar og jafnvel trúarlegar og siðferðilegar. Franskir leiðangrar á þessum tíma 

voru oftast á vegum eða undir verndarvæng virðulegra vísindastofnana, s.s. La Société de 

Géographie og L‘Académie des Sciences í París. Áhugi á norðurslóðum, sem voru lítt 

kannaðar á þessum tíma, var talsverður.
7
   

Leiðangur læknisins og náttúrufræðingsins Pauls Gaimards á árunum 1835 og 1836 

var stórviðburður á Íslandi og vakti jafnframt mikla athygli í Frakklandi. Í leiðangrinum 

voru þekktir vísindamenn þessa tíma á sviði náttúruvísinda og hugvísinda, s.s. náttúru-

fræðingurinn Eugène Robert, bókmennta- og málfræðingurinn Xavier Marmier og einnig 

málarinn Auguste Mayer. Beindist áhugi Frakka ekki síst að vinnslu silfurbergs hér á 

landi. Ekkert var til sparað til að leiðangurinn gæti skilað ríkulegum árangri. 

Leiðangursmönnum var almennt afar vel tekið af Íslendingum enda sýndu þeir 

landsmönnum virðingu og kurteisi og færðu stofnunum og fyrirmönnum gjafir. Veisluhöld 

og annað skemmtanahald á vegum stiftamtmanns og annarra embættismanna, svo og 

leiðangursmanna um borð í herskipum fyrir íslenska yfirstétt, voru öll hin glæsilegustu.
8
  

Heklugos árið 1845 vakti áhuga erlendra vísindamanna. Einn þeirra var franski 

steindafræðingurinn Des Cloizeaux sem kom til Íslands árin 1845 og 1846 á eftirlitsskipi 

franska flotans. Hann ferðaðist víða og eignaðist vini meðal yfirstéttar landsins. Des 

Cloizeaux kannaði m.a. möguleika á vinnslu silfurbergs hér á landi til útflutnings til 

Frakklands. Frá Des Cloizeaux koma fyrstu ljósmyndir teknar á Íslandi sem hafa varðveist.
9
  

Leiðangur Jérômes Napoléons prins til Íslands, Færeyja og annarra Norðurlanda árið1856 

var farinn í vísindaskyni þótt tími til rannsókna væri nokkuð stuttur hér á landi. Í leiðangrinum 

var einvalalið vísindamanna, auk hirðmálara og ljósmyndara. Reglulegar fréttir af ferðinni 

birtust í París og að leiðangri loknum var sett upp mikil sýning í París um afraksturinn (Musée 

Islandique). Á tíma leiðangursins voru Íslendingar ekki í vafa um að koma prinsins tengdist 

                                                 
7
 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 1. bd., bls. 49 og 80.  

8
 Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 144–149; Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðisaga, bls. 181–

187; Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 38–42; Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 110–111. 
9
 Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 8–20. 
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ósk franskra útgerðarmanna og stjórnvalda um að koma upp fiskverkunarstöð í Dýrafirði með 

frönsku vinnuafli og hervaldi til að halda uppi lögum og reglu.
10

  

2.3 Dýrafjarðarmálið 

Ósk Frakka um aðstöðu til fiskverkunar í Dýrafirði hafði borist óformlega til Alþingis árið 

1855, þ.e. sama ár og lög um verslunarfrelsi tóku gildi á Íslandi. Mikil umræða og blaðaskrif 

urðu um málið hér á landi. Má í því sambandi nefna umfjöllun Jóns Guðmundssonar, ritstjóra 

Þjóðólfs, en hann taldi ferð prinsins standa í tengslum við Dýrafjarðarmálið. Var fiskverkunar-

málið jafnvel talið tengt stofnun franskrar nýlendu hér á landi. Slík viðhorf mátti jafnframt sjá 

í dönskum og fleiri erlendum blöðum sem fjölluðu mikið um áform Frakka hér á landi. Bent 

hefur verið á að leynilegur tilgangur leiðangursins hafi auk upplýsingaöflunar vegna 

fiskverkunarmálsins verið að kanna möguleika á stofnun fransks konsúlats á Íslandi, og einnig 

því að undirbúa kaþólskt trúboð í landinu.
11

 

Hér er ekki ætlunin að rekja sögu áætlana Frakka um fiskverkunarstöð í Dýrafirði sem 

náði hámarki árið 1857 en málið er merkilegt fyrir margra hluta sakir.
12

 Það varpar m.a. 

ljósi á viðhorf Íslendinga til Frakka og umsvifa þeirra hér á landi á þessum tíma og er því 

áhugavert í samhengi þess efnis sem ritgerð þessi fjallar um. Einnig skulu nefndir hér 

nokkrir þættir sem gera málið athyglisvert. Það sýnir að sókn Frakka á Íslandsmið þegar 

komið var fram yfir miðja 19. öld var orðin það mikil að aðstaða í landi var þeim 

mikilvæg til að fá sem mestan arð af veiðunum. Einnig er ekki ólíklegt að stórþjóð sem 

Frakkar hafi haft í hyggju að ná frekari fótfestu í landinu en fyrirliggjandi heimildir skera 

ekki úr um það.
13

 Málið tengir líka Ísland við pólitík og samskipti stórþjóða í Evrópu og 

kapphlaup Englendinga og Frakka um nýlendur og yfirráð á höfunum. Það kom fram á 

tímum sjálfstæðisbaráttu Íslendinga sem óttuðust erlenda ásælni en þau sjónarmið voru 

einnig uppi að nýta ætti málið til að þrýsta á dönsk stjórnvöld um eftirgjöf í 

stjórnskipunarmálum Íslands. Sérstaklega átti það síðarnefnda við um Jón Sigurðsson sem 

jafnframt vildi skoða málið með tilliti til mögulegra tollfríðinda og afnáms ríkisstyrkja í 

fiskveiðum í Frakklandi.
14

  

                                                 
10

 Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka“, bls. 181–184. Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., 

bls. 179–183. 
11

 Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka“, bls. 147–178 og 196; Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 36-

43; Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 98–105; Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., 

bls. 22–24. Sjá einnig: Árni Óla, „Frönsk kynni“, bls. 7–20 og 27–33. 
12

 Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka“, bls. 155. 
13

 Kjartan Ólafsson, „Dýrafjarðarmálið“, bls. 103–104. 
14

 Saman heimild, bls. 109–110; Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka“, bls. 168–170. 
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Þrátt fyrir að Dýrafjarðarmálið væri endanlega úr sögunni árið 1859 tókst 

útgerðarmanninum Silvain Allenou frá Paimpol á Bretagneskaga að kaupa land í 

Grundarfirði meðan málið var enn til umfjöllunar, reisa þar hús árið 1858 og gera tilraunir 

með fiskþurrkun. Þessar aðgerðir vöktu tortryggni og yfirvöld áttu í vandræðum með að 

afgreiða málið. Erfitt árferði, innlend andstaða og fleiri þættir gerðu tilrauninni erfitt fyrir 

og árið 1868 var henni lokið.
15

   

2.4 Þróun viðhorfa 1850–1870  

Þegar komið var fram um miðja 19. öld fór að gæta vaxandi andstöðu Íslendinga við 

veiðar útlendinga á Íslandsmiðum. Voru þær taldar skaða hagsmuni Íslendinga.
16

 Á hverju 

þingi komu fram kvartanir og kröfur frá landsmönnum í formi bænarskráa vegna fiskveiða 

og brota útlendinga, einkum Frakka.
17

  

Þessi sjónarmið komu skýrt í ljós þegar óskir Frakka um fiskverkunarstöð í Dýrafirði 

voru til umfjöllunar hér á landi og meðal Íslendinga í Kaupmannahöfn. Í bænarskrá 

Ísfirðinga til Alþingis frá 1857 vegna Dýrafjarðarmálsins kom fram afdráttarlaus andstaða 

gegn fiskverkunarstöðinni og svokallaðri nýlendustofnun Frakka. Ekki var aðeins bent á 

að auknar fiskveiðar franskra skipa mundu hafa í för með sér hættu fyrir fiskveiðar 

Vestfirðinga heldur að tjón af veiðum þeirra væri þegar mikið. Athyglisvert er einnig að 

sjá hið neikvæða viðhorf sem kemur fram til franskra fiskimanna og fyrirhugaðs fransks 

vinnuafls við fiskverkunar-stöðina og reyndar jafnframt til hugmynda Frakka um að nota 

hermenn til að halda uppi lögum og reglu í fiskverkunarstöðinni:  

Vér óttumst að nýlendumenn verði skríll einn og óþjóðalýður, muni þeir því enga 

barnahlýðni sýna herskipi þessu og enn síður verða börn í leik við landsmenn … 

Allir, sem séð hafa háttsemi Frakka hér vestra, munu ljúka einum munni upp um 

það, að þeir hafi eigi ávallt farið svo að landsmönnum, að þeir hafi leitast við að 

vekja þokka þeirra á sér, því sanna má, að þeir hafi oft verið líkari ræningjum og 

siðleysingjum en siðuðum mönnum …
18

 

                                                 
15

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., bls. 223–226; Ásgeir Guðmundsson, „Frakkar í 

Grundarfirði“, bls. 204–225; Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 114–121. Sjá einnig: Jón Stefánsson,  

Úti í heimi, bls. 13–14 og 21–24 um Frakka í Grundarfirði og samskipti föður hans, Stefáns Jónssonar, við 

þá; Um upphaf fiskveiða útgerðarmanna frá Paimpol á Íslandsmiðum 1852 og blómaskeið veiða Bretóna 

sjá: Jean Kerleveo, Paimpol, bls. 93–163. 
16

 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 353–354. 
17

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., bls. 147–151; Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 

353–354. 
18

 „Bænarskrá Ísfirðinga til alþingis „um að afbiðja að frakknesk nýlenda verði stofnuð við Dýrafj.““ í 

Kjartan Ólafsson, „Dýrafjarðarmálið“, bls. 112–119. 
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Annar og mildari tónn var í bænarskrá Dýrfirðinga til þingsins frá sama tíma vegna 

fiskverkunarmálsins. Þar er að finna vinsamlegt viðhorf til franskra sjómanna:  

Vér höfum að sönnu enga sérlega orsök né ástæðu til, eftir margra ára reynslu vorri 

mann frá manni, að ætla Frökkum, síst þeim frá Dunkirken, svo illt, að þeir, að 

undanteknum nokkrum skipverjum af hinum svokölluðu loggortuskipum, er stöku 

sinnum hafa sýnt sig ódæla og óeirðarfulla við oss … vísvitandi að vilja vekja við 

oss óspektir“.  

Í bænarskrá Dýrfirðinga voru þó sett fram skilyrði. Þau sjónarmið komu m.a. fram að 

Frökkum bæri að greiða fyrir veiðarnar og að lífsbjörg hefði verið tekin án verulegs 

endurgjalds.
19

   

Gera má ráð fyrir að þau neikvæðu viðhorf gagnvart frönskum fiskimönnum sem 

birtust í bænarskránni frá Ísfirðingum til Alþingis 1857 og sem einnig mátti sjá í 

bænarskrá frá Austfirðingum til þingsins sama ár séu að einhverju leyti máluð sterkum 

litum vegna baráttunnar gegn áformum Frakka um aðstöðu í Dýrafirði. Þó birtust svipuð 

viðhorf í bænarskrám frá öðrum tíma eftir að fiskþurrkunarmálið var úr sögunni, t.d. í 

bænarskrá frá Þingeyjarsýslu sem send var Alþingi 1865, en þar var kvartað yfir veiðum 

nálægt landi, einkum Frakka og Englendinga, og framferði sjómanna í landi, s.s. vegna 

fugladráps og sauðaþjófnaðar. Var Alþingi hvatt til að bregðast við og leita til konungs.
20

   

Þrátt fyrir þetta virðist sem samskipti landsmanna við franskra fiskimenn sem bjuggu 

við hörmulegan aðbúnað við veiðarnar hafi að ýmsu leyti verið vinsamleg þau fáu skipti 

sem Fransmennirnir komu að landi, oftast tvisvar í veiðiferð, í maí og ágúst. Íslendingar 

vildu eiga við þá viðskipti með það litla sem sjómennirnir gátu verslað með af kosti 

sínum, brauðkökur og áfengi. Ýmis dæmi voru vissulega um eggjatöku, fugladráp og 

sauðaþjófnað franskra og annarra erlendra sjómanna. Á tímabilinu 1850–1870 spillti þetta 

talsvert viðhorfum Íslendinga til Frakka, en það gerðist líka á sama tíma og Frakkar voru 

að leitast við að auka umsvif sín hér á landi.
21

   

Frásagnir í íslenskum blöðum og ritum af leiðöngrum Gaimards og Napoléons prins og 

samskiptum íslenskrar embættismannastéttar og heldri manna við leiðangursmenn sýna 

jákvæð viðhorf til gestanna og starfsemi þeirra hér á landi. Veisluhöld, gjafir og áhugi 

erlendrar stórþjóðar á landi og þjóð voru nýmæli í fásinninu og áttu þátt í að skapa jákvæð 

                                                 
19

 „Bænarskrá frá Dýrfirðingum, dags. 17.2 1857“, í Kjartan Ólafsson, „Dýrafjarðarmálið“, bls. 131–133. 
20

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., bls. 250–258: Sjá einnig: Árni Óla, „Þegar Frakkar 

eyðilögðu“, bls. 84–87. 
21

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd, bls. 147–155; Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 

135–147. 



13 

viðhorf til Frakka. Yfirmenn á eftirlitsskipum franska flotans hér við land virðast almennt 

hafa átt góð samskipti við íslenska og danska embættismenn í landinu. 

2.5 Frönsk tunga og samskiptamál Íslendinga og Frakka 

Þótt svokölluð „ný mál“, þ.e. þýska, enska og franska, hafi smám saman fengið aukið 

vægi í lærðum skólum í Danmörku, á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum er leið á 

19. öldina, voru forntungurnar latína og gríska aðalkennslugreinar skólanna fram yfir 

aldamótin 1900. Ekkert „nýju málanna“ var kennt í Bessastaðaskóla. Eftir að skólinn 

fluttist til Reykjavíkur árið 1846 varð þýska skyldunámsgrein en franska og enska voru 

kenndar sem valgreinar í þrjú ár utan kennslutíma. Hélst þessi skipan til ársins 1877. Fyrir 

kom á þessu tímabili að engin kennsla væri í frönsku og ensku fyrir þá sem þess æsktu. 

Þessi tungumál hafa því verið hálfgerðar hornrekur við skólann. Bjarni Jónsson, rektor 

Lærða skólans (1851–1868), sem var góður frönsku- og enskumaður, reyndi að fá þessar 

greinar viðurkenndar sem skyldunámsgreinar en tókst ekki.
22

 

Það er því ljóst að langt fram eftir 19. öld hafa þeir ekki verið margir nemendurnir sem 

áttu þess kost að afla sér kunnáttu í franskri tungu í Lærða skólanum í Reykjavík. Skólinn 

var auk þess ótrúlega fámennur. Á árunum 1846–1851 voru nemendur að jafnaði á bilinu 

50–60 en fækkaði stöðugt á nokkru árabili eftir það, allt niður í 30 skólaárið 1862–1863. 

Árin þar á eftir fór nemendum þó nokkuð fjölgandi. Skólaárið 1868–1869 var heildarfjöldi 

nemenda í skólanum t.d. 87. Stúdentar sumarið 1869 voru 13 og árið 1870 luku 15 

nemendur stúdentsprófi.
23

  

Hvaða mál töluðu landsmenn við frönsku sjómennina sem komu flestir frá Flandre-

Maritime héraði og Bretagneskaga? Sagnir voru um að einhverjir Íslendingar hafi talað 

mál þeirra reiprennandi. Franska var þó ekki mál þessara fiskimanna nema að litlu leyti. 

Bretónarnir hafa ýmist talað bretónsku, sem er keltneskt mál, eða frönsku mállýskuna 

gallo sem töluð var á austurhluta Bretagneskaga (fr. Haute-Bretagne).
24

 Á Dunkirque-

svæðinu í Flandre-Maritime var á þessum tíma mikið töluð flæmska, a.m.k. meðal fólks af 

lægri stigum, og líklega hafa Flandrarar á fiskiskútunum flestir talað það mál, en ýmsir þó 

franska mállýsku. Jón Ólafsson ritstjóri, sem þekkti vel til á slóðum Frakka á 

Austfjörðum, sagði að Íslendingar og Frakkar hefðu komið sér upp tilbúnu máli, 

„flandraramáli“, sem hefði verið blendingur úr ýmsum tungum, hollensku, ensku, frönsku 

                                                 
22

 Saga Reykjavíkurskóla, bls. 9–30.  
23

 Sama heimild, bls. 24–29. Lengd náms til stúdentsprófs í Lærða skólanum á þessum tíma var 6 ár. 
24

 Lois Kuter, „Labeling People: Who are the Bretons?“, bls. 17–18. 
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og íslensku.
25

 Fleiri heimildir eru um að samskipti landsmanna við frönsku fiskimennina 

hafi verið á einhvers konar blendingsmáli. Þorvaldur Thoroddsen segir t.d. frá því að á 

Fáskrúðsfirði geti íbúarnir og frönsku fiskimennirnir vel gert sig skiljanlega hver fyrir 

öðrum  „því að þar og víðar á fjörðum hefir skapazt skringilegt hrognamál, samsett af 

frakkneskum, þýzkum og íslenzkum orðum“.
26

 Elín Pálmadóttir segir sögusagnir um að í 

hverjum firði hafi verið fólk altalandi á frönsku, sem það lærði af fiskimönnum á skútuöld, 

varla trúverðugar.
27

  

Öðru máli gegndi um það tungumál sem yfirmenn á eftirlitsskipunum töluðu, svo og 

læknar og prestar um borð í skipunum, en þeir hafa talað staðlaða frönsku. Samskipti 

íslenskra embættismanna og annarra úr yfirstétt landsins við þessa menn voru talsverð, 

bæði vegna mála sem komu upp í tengslum við fiskveiðarnar og félagslega. Sama gilti um 

leiðangursmenn á árunum 1835–1836 og 1856. Hvaða tungumál notuðu Íslendingar í 

þessum samskiptum? 

Paul Gaimard og leiðangursmenn hans munu a.m.k. að einhverju leyti hafa notað 

latínu sem samskiptamál við íslenska embættismenn enda hafa þeir síðarnefndu almennt 

haft góða kunnáttu í því máli. Fleiri dæmi eru um latínunoktun íslenskra presta og annarra 

embættismanna við erlenda menn.
28

 Í leiðangri Napoléons prins árið 1856 var 

leiðsögumaður og túlkur fyrrnefndur  Bjarni Jónsson rektor sem var snjall frönskumaður, 

eins og áður sagði. Bjarni fór alls þrjár ferðir til Parísar, fyrst árið 1845 er hann fylgdist 

með fyrirlestrum í Sorbonne.
29

 Á tíma leiðangurs Napoléons var Jörgen Ditlev Trampe 

stiftamtmaður hér á landi og talaði hann frönsku. Það gerði einnig Niels A. S. Randrup 

lyfsali, mikil hjálparhella Frakka á Íslandi, og fleiri í hans fjölskyldu.
30

  

Líklegt verður að telja að þeir sýslumenn, prestar og aðrir embættismenn sem lærðu 

frönsku sem valgrein í Lærða skólanum í Reykjavík hafi getað beitt henni að einhverju 

leyti. Þeir hafi ef til vill smám saman fengið þjálfun í málinu í samskiptum sínum við 

Fransmenn og haft til þess metnað að auka færni sína. Íslendingar í Kaupmannahöfn á 

þessum tíma geta líka hafa lagt sig þar eftir frönsku, eins og t.d. Grímur Thomsen sem 

                                                 
25

 Jón Ólafsson, „Úr endurminningum ævintýramanns“, bls. 101. 
26

 Þorvaldur Thoroddsen, Ferðabók, bls. 68. 
27

 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 147–152.  
28

 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 40;  Sjá einnig t.d.: Jón Ólafsson, „Úr endurminningum 

ævintýramanns“, bls. 100–102. Jón sem var sonur prestsins á Kolfreyjustað í Fáskrúðsfirði segir t.d. frá 

því að faðir hans hafi talað latínu við kaþólsku prestana Bernard og Baudoin er þeir komu fyrst hingað til 

lands til Fáskrúðsfjarðar í fylgd Ólafs Gunnlaugssonar sem starfaði í París og tengdist kaþólska trúboðinu. 
29

 Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, bls. 24–27. Elsta ljósmynd sem varðveitt er af nafngreindum 

Íslendingi og tímasett með vissu er af Bjarna Jónssyni rektor frá 1845.  
30

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 2. bd., bls. 234–236. 
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líklega hafði þó eitthvað numið hana sem ungur drengur hjá séra Árna Helgasyni í 

Görðum.
31

 Sama gilti um Íslendinga sem ferðast höfðu um Evrópu, s.s. Tómas 

Sæmundsson. Hann tók á móti leiðangursmönnum Gaimards að Breiðabólsstað 

sumarið1836. Í dagbók eins leiðangursmannanna, Louis Bévalet, kemur fram að Tómas 

hafi talað dágóða frönsku. Í sömu dagbók segir einnig frá því að Bjarni Thorarensen 

amtmaður á Möðruvöllum, sem leiðangursmenn hittu, hafi talað mjög góða frönsku.
32

  

Þrátt fyrir takmarkaða möguleika á frönskunámi verður að gera ráð fyrir að menntamenn 

og ýmsir meðal íslenskrar yfirstéttar hafi lagt sig eftir að öðlast kunnáttu í málinu. 

Benedikt Gröndal, sem sjálfur kunni sitthvað fyrir sér í frönsku, nafngreinir nokkra menn í 

Reykjavík um miðja 19. öld sem kunnu fyrir sér í málinu, t.d. Jón Sveinsson sem hafi 

verið „mesti frönskumaður hér og alltaf með Frökkum, þegar þeir komu …“.
33

 Benedikt 

segir einnig frá því í Dægradvöl, þar sem hann fjallar um árin 1835–1842, að frændi hans 

séra Sveinbjörn Hallgrímsson hafi lært „af sjálfum sér þýsku, ensku og frönsku …“.
34

  

Þorleifur Repp flutti ræðu á frönsku í veislunni sem Íslendingar í Kaupmannahöfn héldu 

til heiðurs Paul Gaimard árið 1839.
35

 Þóra Melsteð lærði frönsku, m.a. af föður sinum 

Grími Jónssyni amtmanni.
36

  

2.6 Kaþólskt trúboð á Íslandi 

Til að verjast ágangi veraldlegra stjórnvalda og vaxandi efahyggju og trúleysi á 19. öld 

fóru páfi og kaþólska kirkjan að snúa vörn í sókn og stunda trúboð í Evrópu og öðrum 

heimsálfum. Ekki síst í Frakklandi sinntu öflugar trúarreglur trúboði víða um heim. 

Trúboð kaþólsku kirkjunnar beindist einnig að kristnum mótmælendatrúarmönnum og 

komu þá Norðurlönd sérstaklega til álita. Með tilskipun páfa frá árinu 1855 var ákveðið að 

stofna Postullegt umdæmi Norðurheimskautsins sem sérstakt svæði.
37

 Leið ekki á löngu að 

til Íslands voru sendir trúboðar, fyrst franski presturinn Bernard Bernard árið 1857 sem 

hingað kom í fylgd Ólafs Gunnlaugssonar sem starfaði í París og ítalsks prests sem hvarf 

strax af landi brott. Bernard barst liðsauki 1858 með franska prestinum Jean-Baptiste 

Baudoin. Prestarnir dvöldust fyrst á aðallega á Seyðisfirði, síðan einn vetur í Grundarfirði, 

en árið 1859 tókst þeim með aðstoð Randrups lyfsala að kaupa lóðina Landakot í 

                                                 
31

 Alexander Jóhannesson, „Menningarsamband Frakka og Íslendinga“, bls. 72–74; Kristján Jóhann Jónsson, 

Heimsborgari og þjóðskáld, bls. 59, 323 og 337. 
32

 Gisèle Jónsson, Les relations franco-islandaises 1. bd., bls. 194 og 226.  
33

 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 86–87 og 170–171. 
34

 Sama heimild, bls. 36. 
35

 Alexander Jóhannesson, „Menningarsamband Frakka og Íslendinga“, bls. 27. 
36

 Guðrún P. Helgadóttir, Kvennaskólinn í Reykjavík, bls. 17 og 20. 
37

 Gunnar F. Guðmundsson, Kaþólskt trúboð, bls. 9–12 og 20–24. 
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Reykjavík þar sem reist var kapella. Var byggingu hennar lokið árið 1864. Bernard fór 

alfarinn frá Íslandi 1860 en Baudoin var á Íslandi oftast við annan trúboða allt til ársins 

1875 að trúboðinu lauk.
38

   

Kaþólska trúboðið vakti strax tortryggni, ótta og andúð hér á landi, bæði meðal 

veraldlegra og andlegra valdhafa en einnig almennings. Glöggt var fylgst með prestunum. 

Trúfrelsi ríkti ekki í landinu og trúboð var bannað samkvæmt lögum þar til stjórnarskrá 

tók gildi á Íslandi árið 1874. Það orð lék líka á að trúboðarnir væru jesúítar. Ýmsir tengdu 

líka komu frönsku trúboðanna við viðleitni franskra útgerðarmanna til að hasla sér völl á 

Íslandi.
39

  

Kaþólsku prestarnir lögðu sig fram um að læra íslensku og semja sig að siðum og 

háttum innfæddra enda ekki markmið kaþólsks trúboðs að kynna tungu og menningu 

trúboðanna. Að því leyti bar kaþólska trúboðið hér á landi ekki með sér mikil frönsk áhrif. 

Prestunum varð lítið sem ekkert ágengt við að snúa Íslendingum til kaþólskrar trúar en 

smám saman breyttust nokkuð neikvæð viðhorf margra Íslendinga til þeirra þar sem þeir 

voru hjálpsamir og vingjarnlegir. Trúarleg þjónusta við frönsku sjómennina á 

Íslandsmiðum var þó líklegast meginmarkmið trúboðsins. Prestarnir sinntu frönskum 

sjómönnum með messuhaldi um borð í skipunum og í kapellunni í Landakoti og veittu 

þeim aðra prestlega þjónustu. Þeir kunnu eitthvað fyrir sér í lækningum og nutu 

landsmenn, auk frönsku fiskimannanna, oft góðs af. Eitt af því sem presturinn Bernard tók 

sér fyrir hendur var að koma á sáttum milli franskra sjómanna og Íslendinga ef upp komu 

deilumál, s.s. vegna gripdeilda, og fengust þá gjarnan bætur fyrir milligöngu skipherra 

eftirlitsskipanna.
40

   

Baudoin gaf út ýmis rit á íslensku og átti oft í harðvítugum ritdeilum við ýmsa 

málsmetandi menn um trúmál. Er kom fram á 7. áratug aldarinnar fór að bera á kröfum um 

trúfrelsi hér á landi. Einn ákafasti talsmaður þess var Einar Ásmundsson í Nesi sem átti 

góð samskipti við Baudoin og hlaut af því bæði ámæli og ákæru sem hann var að lokum 

sýknaður af.
41

 

                                                 
38

 Gunnar F. Guðmundsson, Kaþólskt trúboð, bls. 56–60, 62–63, 73–93 og 120. 
39

 Sama heimild, bls. 46, 56–61 og 66–76; Ásgeir Guðmundsson, „Frakkar í Grundarfirði“, bls. 241–248. Sjá 

einnig: Árni Óla, „Frönsk kynni“, bls. 21–26. 
40

 Gunnar F. Guðmundsson, Kaþólskt trúboð, bls. 57–61 og 81–82; Sjá einnig frásögn Önnu Thorlacius í 

Oscar Clausen, Sögur og sagnir 2. bd. um dvöl kaþólsku prestanna í Grundarfirði en fjölskylda hennar, 

einkum faðirinn, átti talsverð samskipti við prestana. 
41

 Gunnar F. Guðmundsson, Kaþólskt trúboð, bls. 99–118. 
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3 Fiskveiðar Frakka við Ísland 

Blómaskeið fiskveiða Frakka við Ísland var á síðari hluta 19. aldar. Eftir 1860 var franski 

fiskveiðiflotinn hér við land lengst af yfir 200 skip, stundum hátt í 300 skip og árin 1879, 

1884 og 1885 urðu fiskiskipin fleiri en 300. Heildarfjöldi franskra sjómanna á Íslands-

miðum var á hverju ári á þessu tímabili yfirleitt 3.000–5.000 og allt upp í 6.000 manns. En 

blóðtakan var mikil. Elín Pálmadóttir telur að um 4.000 franskir fiskimenn á nær 400 

skipum hafi farist við Ísland á aðaltíma fiskveiðanna á árunum 1825–1914.
42

  

Þegar leið að lokum 9. áratugar 19. aldar fór frönskum fiskiskipum nokkuð að fækka; 

voru þau þá sum árin færri en 200. Frá og með árinu 1897 voru skipin ávallt færri en 200 

og fór fækkandi eftir því sem árin liðu. Fjöldi manna í áhöfn minnkaði að sama skapi. 

Árið 1914 voru 112 skip á vertíðinni við Ísland með tæplega 3.000 manna áhöfn.
43

 Fyrri 

heimsstyrjöldin var reiðarslag fyrir veiðar Frakka og lágu þær að mestu niðri á 

stríðsárunum. Þótt veiðarnar hæfust aftur eftir stríðið náðu þær sér raunverulega aldrei 

aftur á strik.  

Með auknum fiskveiðum Frakka við Íslandsstrendur er leið á 19. öldina jukust ferðir 

eftirlitsskipa á vegum franska flotans hér við land. Á miðunum voru einnig reglulega  

flutningaskip sem fluttu vistir og salt, og tóku við afla frá fiskiskipunum. Eftirlitsskipin voru 

venjulega tvö þegar komið var fram á þennan tíma og fóru þrjár ferðir kringum landið á hverri 

vertíð. Um borð í þeim voru jafnan skipslæknar og um tíma kaþólskir prestar.  

Verkefni eftirlitsskipanna var að sjá til þess að fiskiskipaflotinn veiddi ekki í landhelgi 

og héldi strangar reglur sem fiskimönnum höfðu snemma verið settar um umgengni við 

landsmenn, m.a. um bann við töku sauðfjár og fugladráp. Eftirlitsskipin voru jafnframt 

hjálparskip sem t.d. sinntu sjúkum sjómönnum og gerðu við bilanir í fiskiskipum. Þau 

höfðu viðdvöl inni á fjörðum, s.s. Dýrafirði og Fáskrúðsfirði, svo og í Reykjavík, og var 

miðað við að þau hittu skúturnar inni á fjörðum í maí að lokinni vetrarvertíð og í ágúst 

fyrir heimferð.
44

 Íslenskir embættismenn þurftu í samræmi við starfsskyldur sínar að hafa 

talsverð samskipti við yfirmenn, lækna og presta eftirlitsskipanna, svo og spítalaskipa 

þegar þau fóru að koma á Íslandsmið undir lok 19. aldar, s.s. vegna lögbrota, skipsskaða, 

ágreiningsefna og veikinda sjómannanna.  
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 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 250. 
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 Sama heimild, bls. 381–386. 
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 Sama heimild, bls. 76 –78. 
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Þegar kom fram á 19. öldina beittu ríkisstjórnir Frakka, Breta og annarra ríkja er 

veiddu á Íslandsmiðum Dani vaxandi þrýstingi vegna landhelginnar. Dönsk stjórnvöld 

ákváðu árið 1859 að miða íslensku landhelgina við eina danska mílu, þ.e. um 4 sjómílur, 

og að firðir og flóar væru lokaðir fyrir veiðum. Lítið var þó um eftirlit þótt smám saman 

kæmist á sú regla eftir miðja öldina að eitt danskt varðskip héldi uppi gæslu við Ísland. 

Bretar og Frakkar sættu sig hins vegar ekki við víðari mörk en 3 sjómílur. Í framkvæmd 

var landhelgin við Ísland 3 sjómílur frá 1872, þótt Danir reyndu að halda í fjögurra 

sjómílna landhelgi. Danir settu árið 1872 lög um „þjóðréttarlandhelgi“ í óþökk Alþingis. 

Hlaut þessi skipan aukna viðurkenningu á alþjóðavettvangi með svokölluðum 

Norðursjávarsamningi árið 1882. Auk þess að miða landhelgina við 3 sjómílur samkvæmt 

þessum samningi voru firðir og flóar friðaðir fyrir fiskveiðum ef 10 sjómílur eða skemmra 

var milli annesja. Samningar milli danskra og breskra stjórnvalda árið 1901 festu þessa 

reglu í sessi. Þar sem lítið var um eftirlit með veiðum útlendinga af hálfu Dana var algengt 

að útlend fiskiskip færu sínu fram og sýndu mikinn yfirgang.
45

 

Eftir því sem leið á öldina og á sama tíma og fiskiskipum Frakka og annarra erlendra 

þjóða fjölgaði á Íslandsmiðum óx vitund Íslendinga um að verið væri að taka frá þeim 

auðlind. Íslendingar höfðu sjálfir ekki bolmagn til að stunda veiðar nema á litlum opnum 

árabátum og þilskip voru lengst af fá.  

Gagnrýni á áhugaleysi Íslendinga á að taka upp þilskipaveiðar til að nýta sér betur þau 

auðævi hafsins sem erlendir fiskimenn sóttu í má m.a. sjá í langri grein eftir Ólaf 

Davíðsson í Andvara árið 1886. Er þar fjallað um dugleysi Íslendinga við að nýta 

auðlindina í hafinu við landið og þeir gagnrýndir fyrir lítinn áhuga á þilskipaveiðum þar 

sem þeir stundi mest veiðar á smábátum og láti útlendingum auðlindina eftir. Með töflum 

um aflamagn Frakka á Íslandsmiðum og fleiri tölfræðilegum upplýsingum sýndi Ólafur 

fram á um hvaða hagsmuni væri að tefla.
46

   

Í Andvara birtist einnig árið 1896 grein eftir Bjarna Sæmundsson um fiskveiðar 

útlendinga við Ísland. Þar segir höfundur að miklar breytingar hafi orðið á veiðunum 

næstu 15 árin á undan. Fram að því hafi það aðeins verið Frakkar sem veiddu að nokkru 

marki við landið en nú væru komnar fleiri þjóðir, s.s. Englendingar og Norðmenn. 

Gufuskip væru nú, auk seglskipa, notuð við veiðarnar og veiðarfæri önnur. Með tölum um 

skipafjölda, áætlað aflamagn hvers skips og þorskverð erlendis gerði Bjarni grein fyrir 
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 Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Fiskveiðideila Íslendinga og Breta“, Saga XVIII (1980), bls. 77–112; Pétur J. 

Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands, bls. 37–51; Björn Þorsteinsson, Tíu þorskastríð, bls. 163–167 

og 201–206. 
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 Ólafur Davíðsson, „Þilskipaveiðar“, Andvari 12 (1886), bls. 32–34.   
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þeim mikla arði sem Frakkar hefðu af veiðunum við Ísland. Síðan sagði Bjarni: „Það lítur 

út fyrir, að satt sje það, sem sagt er, að sjórinn kringum Ísland sje gullnáma, því ekki er 

það heldur neitt smáræði, sem aðrir afla hjer, innlendir og útlendir“.
47

     

Íslensk blöð og tímarit fjölluðu talsvert um samkeppni frá Frökkum á erlendum 

fiskmörkuðum. Var verkun á frönskum saltfiski sögð bera af. Gjarnan var bent á þann 

aðstöðumun sem Íslendingar bjuggu við og sem fólst í fjárstuðningi franskra stjórnvalda 

vegna fiskveiðanna, einkum beinum greiðslum til sjómannanna og niðurfellingu 

innflutningstolls af fiskveiðum við Ísland.
48
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 Bjarni Sæmundsson, „Fiskveiðar útlendinga“, Andvari 21 (1896), bls. 122–126. 
48

 Ólafur Davíðsson, „Þilskipaveiðar“, Andvari 12 (1886), bls. 45; „Saltfiskr vor á útlendum markaði“, 

Þjóðólfur 23. júní 1885; „Saltfiskmarkaðurinn“, Fjallkonan 22. ágúst 1901, bls. 2; „Faxaflóafiskur á 

Spáni“, Ísafold 7. maí 1890, bls. 146.     
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4 Viðhorf Íslendinga til Frakka  

Viðhorf Íslendinga til Frakka á því tímabili sem hér er fjallað um mótuðust talsvert af 

umsvifum þeirra á Íslandsmiðum og í landi. Fiskveiðar Frakka og aðgerðir vegna þeirra 

voru þar stærsti þátturinn, einkum fram um aldamótin 1900, en þá tók einnig önnur 

athafnasemi Frakka á Íslandi að hafa áhrif á viðhorf til þeirra. Hér á eftir verður fjallað um 

þróun viðhorfa Íslendinga til Frakka á innlendum vettvangi en jafnframt um það hver 

viðhorfin voru til Frakklands sem stórveldis og mikillar menningarþjóðar eins og þau 

birtust í íslenskum blöðum og tímaritum. 

4.1 Samskipti við franska sjómenn 

Í bók Elínar Pálmadóttur, Fransí Biskví, segir talsvert af samskiptum franskra fiskimanna 

og Íslendinga. Byggir Elín umfjöllun sína m.a. á ýmiss konar frásögnum í íslenskum 

æviminningum, frásagnarþáttum og samtölum við Íslendinga sem mundu tíma 

Fransmanna hér á landi eða þekktu til sögusagna um landgöngu fiskimannanna og 

samskipti þeirra við Íslendinga. Einnig hefur Elín að sótt nokkrar upplýsingar um þennan 

þátt til franskra heimildarmanna.  

Þótt af umfjöllun Elínar megi ráða að á ýmsu hafi gengið í samskiptum landsmanna 

við franska fiskimenn má af frásögninni sjá að hún telur að samskiptin hafi í stórum 

dráttum verið vinsamleg og að viðhorf til frönsku fiskimannanna hafi almennt verið 

jákvæð. Hún sýnir fram á að það hafi verið hagur beggja aðila að eiga viðskipti sín á milli, 

annars vegar með prjónles og eitthvað af ferskvöru og hins vegar með vín, brauðkökur og 

stundum salt og kartöflur. Elín bendir á að landganga Fransmanna á Fáskrúðsfirði, 

Patreksfirði, í Dýrafirði, Reykjavík og víðar um land í maí og síðla sumars hafi verið 

ýmsum tilbreyting í fásinninu og skapað m.a. alþýðu manna tækifæri til erlendra kynna og 

viðskipta. Hún lýsir því hvernig ýmislegt í háttarlagi fiskimannanna hafi vakið undrun 

landsmanna og forvitni, s.s. hvernig þeir reyndu að nýta sér til matar ýmislegt sem 

Íslendingar litu ekki við þótt fátækir væru. Má þar nefna skelfisk og fíflarætur. 

Fransmennirnir voru sagðir barngóðir og viðskipti við þá fóru oft fram gegnum börnin. 

Elín telur að sögusagnir um að fjöldi Íslendinga eigi ættir að rekja til franskra fiskimanna 

ekki á rökum reistar, því að börn Fransmanna með íslenskum konum hafi verið sárafá.
49
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Til eru samtímaheimildir um góðar og hlýlegar viðtökur franskra skipbrotsmanna á 

íslenskum sveitaheimilum. Þannig endursegir Matthías Þórðarson í æviminningum sínum 

frásögn yfirmanns á frönsku herskipi af tilvikum sem hann þekkti af hrakningum og 

björgun franskra skipbrotsmanna við Ísland og vingjarnlegum móttökum landsmanna. Í 

sögu Íslandssjómannsins Yves le Roux, skipverja á fiskiskútunni Aurora sem strandaði á 

Skeiðarársandi 1912, er einnig lýsing á þeirri gestrisni og hlýju sem skipbrotsmönnum var 

sýnd hér á landi eftir björgunina.
50

 

Jákvæð afstaða landsmanna til franskra fiskimanna var þó engan veginn einhlít þegar 

komið var fram yfir miðja 19. öld. Á opinberum vettvangi, í blöðum og á Alþingi, mátti 

finna mjög neikvæð viðhorf  til veru franskra fiskiskipa á miðunum við Ísland og til 

fiskimannanna og áhafna frönsku eftirlits- og herskipanna.  

4.2 Neikvæð viðhorf vegna fiskveiða Frakka 

Innlendar frásagnir af umsvifum Frakka á Íslandsmiðum og samskiptum þeirra við 

Íslendinga var reglulega að finna í íslensku blöðunum, sérstaklega á blómaskeiði 

fiskveiðanna á síðustu áratugum 19. aldar. Þarna voru m.a. fjölmargar tiltölulega 

hlutlausar fréttir af frönskum skipakomum, skipssköðum, skipbrotsmönnum og afskiptum 

yfirvalda af þessum og fleiri atburðum tengdum Frökkum.  

Eins og áður hefur komið fram fór andstaða við fiskveiðar Frakka hér við land vaxandi 

upp úr miðri 19. öld. Dýrafjarðarmálið um miðjan sjötta áratug 19. aldar varð til þess að 

gera þessa andstöðu sýnilegri. Við skoðun á íslenskum blöðum og tímaritum eftir 1870 má 

sjá fjölmörg neikvæð skrif um veiðar Frakka, umfang þeirra og aðferðir, og einnig á 

köflum um framferði franskra sjómanna og yfirmanna franskra eftirlits- og herskipa í 

landi. Var oft farið hörðum orðum um Frakka og orðbragð oft niðrandi. Verður að skoða 

þessi skrif sem framhald þeirrar gagnrýni á umsvif Frakka hér við land sem fram kom í 

tengslum við Dýrafjarðarmálið og þá gagnrýni sem farið var að örla á nokkrum árum áður 

en það mál kom upp. Jafnframt fólu skrifin gjarnan í sér ásökun um aðgerðaleysi íslenskra 

og danskra yfirvalda, sýndu vanmátt landsmanna og voru brýning til dáða. Þessi umfjöllun 

var mest áberandi fram til aldamótanna 1900, eða á því tímabili þegar fiskveiðar Frakka 

stóðu í mestum blóma. Eftir aldamótin dró mjög úr þessum neikvæðu skrifum og þau urðu 

fátíð á árunum fram að heimsstyrjöldinni fyrri, en á styrjaldarárunum lágu veiðar Frakka 

að mestu niðri. Eftir styrjöldina voru fiskveiðar Frakka ekki svipur hjá sjón eins og áður 

hefur komið fram.  
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Landsmálablaðið Þjóðólfur, sem kom út hálfsmánaðarlega í upphafi og síðar vikulega, 

lét mjög til sín taka við að flytja neikvæðar fréttir af framferði Frakka á Íslandsmiðum. 

Jafnframt birti blaðið gjarnan áskoranir til yfirvalda um að taka á málum. Í greininni 

„Ágangur franskra fiskimannna“ frá 1877 segir t.d.: 

Óðar en fiskur leitar úr djúpi upp á grunnmiðin safnast þeir með tugum skipa á 

sjálfa þá bletti, þar sem net vor liggja, draga netin í hnúta, hindra aflabrögðin, 

skemma netin eða glata þeim með öllu … Dáðlaust mas og murr dugar ekki, hvorki 

manna á milli né á alþingi … Eiga menn að sleppa lífsbjörg sinni í hendur 

ofríkismanna, og leggjast út af til að deyja?  

Í greininni er jafnframt að finna hvatningu til landsmanna um að senda Alþingi áskorun 

(ekki bænarskrá) þess efnis að konungi yrði afhent alvarlegt ávarp um „að hann verndi lög 

vor og landsrétt, líf og björg fyrir veiðiríl þessum“.
51

 

Fleiri neikvæðar greinar um ágang Frakka á miðunum við landið, svo og vegna meintra 

gripdeilda í landi, mátti sjá í Þjóðólfi á þessum tíma.
52

 Nokkur önnur blöð birtu einnig slíkar 

greinar og fréttir, s.s. Ísafold sem kvartaði undan yfirgangi franskra fiskiskipa.
53

 Það var 

reyndar svo að í blöðunum mátti í einhverjum tilvikum greina ásakanir á hendur íslenskra 

yfirvalda, en mest þó danskra, um að þau beittu sér lítt gegn lögbrotum franskra sjómanna 

og áhafna eftirlitsskipanna. Í Ísafold mátti t.d. árið 1887 lesa eftirfarandi:  

Það hefur opt verið leitað aðstoðar bæði hjá yfirvöldum, alþingi og stjórn vorri yfir 

höfuð til þess að verja landsmenn fyrir yfirgangi hinna frakknesku fiskiskipa … 

Vjer höfum sjaldan fengið annað svar en á þá leið, að vjer skyldum kæra þær 

frakknesku skipshafnir, sem gjöra sig sekar í, að fiska innan landhelgis hjá oss.
54

  

Fjallkonan spurði hvar vernd Dana væri „þegar frakkneskir fiskimenn ræna hér og rupla 

og jafnvel drekkja mönnum“.
55

 Áhyggjur manna af því að franski fiskveiðiflotinn spillti 

veiði íbúanna sést t.d. í frétt Fjallkonunnar af aflabrögðum í Vestmannaeyjum árið 1895: 

„Þar á móti hafa legið þar dögum og vikum saman 40–70 frakknesk fiskiskip. Gera menn 

sér því litla von um afla hér við Eyjarnar í vor“.
56

 Áberandi stóryrði og neikvæða afstöðu 

til Frakka var að finna í austfirska blaðinu Skuld :  
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Ið annað, sem leiðir af því, að fiskimenn þessir sigla upp hvern fjörð, er þeim 

sýnist, og liggja þar við akkeri í landsteinum, … er það, að þeir ganga rænandi og 

stelandi, sukkandi og svallandi um sveitina; leiða þeir karla til svalls og iðjuleysis, 

en konur til þeirrar háttsemi (dugguferða), sem aflar þeim lítils orðstírs ….
57

  

Skuld birti einnig mjög neikvæða frásögn af hátterni yfirmanna á frönsku herskipi:  

Þeir herrar offísérar af franska herskipinu gengu hér daglega á land, skutu fugl, 

veiddu leyfislaust í ám og drógu fyrir hér í fjörunum, tróðu tún til skemda og grófu 

þau upp, gengu á land í varphólmunum undan Hólmum og skutu, og drápu líka 

æðarfugla rétt við hólmana. Ekki hefir heyrzt að þeir hafi sektum sætt.
58

   

Í öðru austfirsku blaði, Bjarka, var hins vegar ekki að finna slík neikvæð viðhorf. Blaðið 

birti helst fréttir af frönskum skipakomum og skipsströndum hér við land, auk frétta frá 

Frakklandi, m.a. menningartengdum. Sama gilti raunar einnig um þau blöð sem hér hafa 

áður verið nefnd. Erlend umfjöllun þeirra um Frakkland og frönsk málefni var mikil, oft 

hlutlaus, en líka jákvæð, þrátt fyrir neikvæð skrif vegna fiskveiða Frakka á Íslandsmiðum.  

4.3 Viðhorf í erlendum fréttum  

Íslensk blöð og tímarit á tímabilinu 1870–1920 fjölluðu mikið um Frakkland og frönsk 

málefni. Þessar erlendu fréttir voru af margvíslegum toga, pólitískar, efnahagslegar, 

menningarlegar og félagslegar. Umfjöllunin var liður í almennri þjónustu við íslenska 

blaðalesendur, líkt og fréttir af öðrum erlendum þjóðum, þ.e. að upplýsa um gang 

heimsmála, flytja staðbundnar fréttir frá einstökum löndum og tengja þannig Ísland við 

umheiminn. Hér verður ekki gerður samanburður á fréttaflutningi um Frakkland og önnur 

erlend ríki í íslenskum blöðum og tímaritum, en flest bendir til að áhugi á Frakklandi og 

frönskum málefnum hafi síst verið minni en á öðrum stórveldum þessa tíma, s.s. Breta og 

Þjóðverja, að minnsta kosti fram að fyrri heimsstyrjöld.  

Tímaritið Skírnir var helsti boðberi erlendra frétta til Íslendinga fram yfir aldamótin 

1900 og birti reglulega langa greinargerð og fréttaskýringu um erlend málefni og gang 

heimsmála eftir fréttaritara í Kaupmannahöfn. Undir yfirskriftinni „Útlendar frjettir“ (titill 

sem síðar átti þó eftir að breytast) voru í Skírni sérstakir kaflar um fjölmörg ríki heims, flest 

þeirra þó Evrópuríki. Í þessum yfirlitsgreinum mátti oft greina viðhort til viðkomandi þjóða.  

Langur kafli var þá gjarnan um Frakkland. Þótt fréttir af vettvangi franskra stjórnmála væru 

mest á dagskrá var einnig fjallað um flest svið mannlífs, ekki síst menningar- og félagsmál.  
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 „Fiskveiðar útlendra hér við land“, Skuld 13. janúar 1879, bls. 7–9.  
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 Skuld 31. júlí 1880, bls. 178. 
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Umfang erlendra frétta í Skírni breyttist smám saman þegar kom fram á 20. öldina er 

blöðum og tímaritum fór að fjölga, og ekki síst með komu ritsímans þegar hægt var að 

birta nýjustu fréttir. Áður birtu blöð og tímarit yfirleitt erlendar fréttir löngu eftir að 

atburðirnir gerðust. Í yfirgripsmikilli bókaskrá Skírnis var auk þess getið útgáfu helstu rita 

nágranna-þjóðanna í ýmsum fræðigreinum, þ.m.t. nýútkominna franskra rita.
59

  

Þótt umfjöllun Skírnis um frönsk málefni hafi almennt verið nokkuð hlutlaus má þar 

sjá jákvæða afstöðu til þriðja franska lýðveldisins og stefnu þess en neikvæða til keisara- 

og konungdæmis. Þannig fjallaði Skírnir árið 1877 um stórkostlegan uppgang í Frakklandi 

frá 1871 og má m.a. lesa þar eftirfarandi: „Það er Frakklandi meiri hamingja enn frá megi 

segja, að keisaradæmið hefur hrunið niður, því að nú getur það haldið áfram á ferli 

framfaranna …“.
60

 Frelsisarfur Frakka var jafnframt lofaður. Í frásögn af því að 

Bastilludagurinn hafi verið gerður að þjóðhátíðardegi Frakka árið 1880 sagði t.d.: 

„Dagurinn er líka frelsinu helgaður og þeim afreksverkum sem franska þjóðin hefur fyrir 

það unnið“.
61

 Skírnir fjallaði ítrekað um afleiðingar ósigurs Frakka í stríðinu gegn 

Prússum 1870–1871.
62

 Þó má í Skírni á þessum árum hins unga þriðja lýðveldis 

Frakklands, t.d. 1883 og 1884, finna gagnrýni á frammistöðu franskra stjórnvalda og hve 

langt Frakkar geti gengið í andúð sinni á Þjóðverjum.
63

 Grein í Skírni um aðskilnað ríkis 

og kirkju í Frakkland má telja að mestu hlutlausa en jákvæðni í garð stjórnvalda í þessum 

málaflokki má þó merkja. Hafa ber þó i huga að viðhorfin mótuðust oft fremur af 

skoðunum greinarhöfunda en einhvers konar ritstjórnarstefnu tímaritsins.
64

 

Fleiri blöð birtu einnig reglulega fréttapistla um erlend málefni, þ.m.t. Frakkland. Má 

þar nefna Þjóðólf, Ísafold, Austra, Fjallkonuna og Skuld en þeir fréttadálkar voru almennt 

minni að vöxtum en erlendar fréttir í Skírni. 

Í Þjóðólfi mátti, einkum framan af, sjá aðdáun á franska þjóðveldinu og einstökum 

lýðveldissinnum, ekki síst Gambetta. Blaðið birti t.d. ræðu Gambetta um alþýðumenntun 

og sagði það meginhugsun hans að skilyrði fyrir velferð þjóðveldisins væri upplýsing 

alþýðunnar.
65

 Eins og fleiri íslensk blöð, s.s. Bjarki, Reykjavík og Fjallkonan, birti 

Þjóðólfur fréttir af Dreyfusarmálinu sem frá síðasta áratug 19. aldar skók franskt þjóðfélag 
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 B.J. „Erlend tíðindi. Skilnaður ríkis og kirkju á Frakklandi“, Skírnir 80 (1906), bls. 95.   
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 „Ræða eptir Gambetta“, Þjóðólfur 7. júní 1881, bls. 48. 
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um árabil.
66

 Málinu var vel fylgt eftir í Þjóðólfi, m.a. sagt frá frægu opinberu ákærubréfi 

rithöfundarins Émiles Zola, og afstaða tekin með Dreyfusarsinnum.
67

  

Barátta franskra stjórnvalda gegn skólahaldi kaþólikka var nokkuð til umfjöllunar í 

blöðunum og almennt á frekar jákvæðan hátt, s.s. í Skírni.
68

 Skrif um þau átök og síðan 

aðskilnað ríkis og kirkju var fremur hlutlaus í Þjóðólfi. Fjallkonan fagnaði hins vegar 

tíðindunum. Var aðskilnaður ríkis og kirkju þar talinn einn af stórviðburðum sögunnar.
69

 

Blaðið var einnig hliðhollt franska lýðveldinu og lýsti andúð á einræði.
70

 Í stuttri 

umfjöllun Fjallkonunnar um samkeppni stórveldanna segir að Frakkar fari stillilega og að 

þeir „lát[i] sér nægja að vera mentaþjóð í fremstu röð“.
71

 Fréttir af deilum Frakka og 

Þjóðverja um Alsace-Lorraine mátti oft sjá í blöðum og tímaritum.
72

  

Eins og áður segir var áhugi íslenskra blaða og tímarita á frönskum málefnum mikill á 

ýmsum öðrum sviðum en stjórnmálalegum. Þannig var þar talsvert af menningarlegu efni, 

sérstaklega bókmenntalegu. Þær fréttir bera með sér að blaðalesendur hafi þekkt helstu skáld 

og rithöfunda Frakka, s.s. Victor Hugo, Stéphane Mallarmé, Emile Zola, Alphonse Daudet, 

og ekki síst Guy de Maupassant.
73 

Félagsmál voru talsvert til umfjöllunar, s.s. greinar um 

lága fæðingatíðni i Frakklandi sem var mikið áhyggjuefni Frakka á þessum tíma.
74

 Fréttir af 

verkföllum, uppþotum og óeirðum mátti oft sjá og á köflum var neikvæður tónn í þeim 

skrifum. Í grein í Fjallkonunni 1891 var lokið lofsorði á franska alþýðuskóla.
75

  

Dæmi um neikvæð skrif um Frakkland er t.d. gagnrýni á nýlendustefnu landsins í 

Fjallkonunni árið 1893 og kveður þar við annan tón en nokkrum árum síðar, samanber hér 

að framan: „ Hugr Frakka er allr á því að auka veldi sitt í Miðjarðarhafinu vestan megin ... 

Frakkar hafa ekki verið iðjulausir í þessu efni. 1881 notuðu þeir einhvern yfirgang, sem 

jarlinn í Tunis átti að hafa sýnt frakkneskum þegnum, eins og átyllu til að leggja hald á 

Tunis og taka sér verndar yfirráð yfir landinu ...“.
76

 Talsvert var í blöðunum fjallað um 
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nýlendukapphlaup stórveldanna en fréttaflutningurinn var almennt ekki mjög gagnrýninn. 

Þó örlar á gagnrýni á aðgerðir Frakka í þessum málum í greinum í Skírni og Þjóðólfi.
77

 Í 

vestur-íslensku blöðunum Lögbergi og Heimskringlu mátti stundum sjá neikvæða afstöðu 

til Frakka en þá verður að hafa í huga að þar voru aðstæður allt aðrar en á Íslandi. 

Fréttir af gangi heimsstyrjaldarinnar fyrri 1914–1918 voru umfangsmiklar í íslenskum 

blöðum og tímaritum og áhugi á gangi styrjaldarinnar mikill. Kom Frakkland þá að 

sjálfsögðu talsvert við sögu. Sem hluti Danaveldis fylgdi Ísland hlutleysisstefnu í stríðinu. 

Landið var á bresku valdsvæði og mjög háð aðflutningi á vörum frá Bretum. Niðurstöður 

rannsóknar Gunnars Þórs Bjarnasonar sagnfræðings á afstöðu Íslendinga til Þjóðverja í 

heimsstyrjöldinni fyrri benda til að fylgismenn Bandamanna, og þá einkum Breta, hafi 

verið í meirihluta á Íslandi en talsmenn Þjóðverja í minnihluta, en þó margir meðal 

lærdómsmanna. Hnjóðsyrði í garð Frakklands og Frakka voru sjaldgæf í blöðunum. Einnig 

hafi það sjónarmið þekkst að í styrjöldinni tækjust á lýðræði og fámennisstjórn; annars 

vegar lýðræðislegir stjórnarhættir í Bretlandi og Frakklandi, hins vegar takmarkað lýðræði 

þýsku keisarastjórnarinnar.
78

  

Sala helmings íslenska togaraflotans til Frakklands árið 1917 vegna styrjaldarinnar var 

umdeild meðal Íslendinga, m.a. vegna ótta um að hún leiddi til aukins atvinnuleysis.
79

 

Mun Courmont sendiræðismaður Frakka á Íslandi hafa haft milligöngu um söluna.
80

 

Morgunblaðið var á styrjaldarárunum hlynnt Bandamönnum sem birtist þó einkum í 

stuðningi við Breta. Líta má á birtingu smásögunnar „Síðasta kennslustundin“ eftir 

Alphonse Daudet í ársbyrjun 1915 sem stuðning við málstað Frakka. Þessi þekkta saga 

sem var birt víða á stríðsárunum hefur tilfinningarþrungna vísun í töku Þjóðverja á Alsace-

Lorraine í fransk-prússneska stríðinu 1870–1871.
81

 

Á árunum 1914–1916 birtust í Vísi pistlarnir „Úr frönskum blöðum“ eftir Thoru 

Friðriksson. Mátti þar greina, eins og við var að búast, jákvæð viðhorf gagnvart Frökkum og 

baráttu þeirra í styrjöldinni. Thora segir t.d. í fyrsta pistlinum að stríðið sé í raun „nokkurs 

konar menningarstríð, þar sem tveir ólíkir þjóðflokkar berjist fyrir ólíkum hugsjónum“. 

Gegn hermennskuhugsjón Þjóðverja teflir hún fram háleitum baráttuanda Frakka.
82 
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4.4 Samskipti íslenskrar yfirstéttar við Frakka 

Íslensk yfirstétt virðist hafa verið áhugasöm um að eiga samskipti við þá Frakka sem 

komu hér að landi. Í grófum dráttum má segja að embættismenn, menntamenn og 

kaupmenn hafi tilheyrt henni. Sumir þessara manna höfðu lært frönsku í Lærða skólanum 

og smám saman þjálfað sig í málinu, aðrir eftir öðrum leiðum, s.s. meðfram námi í 

Kaupmannahöfn, eða með einkakennslu og sjálfsnámi. Það voru þó að sjálfsögðu ekki 

frönsku fiskimennirnir sem vöktu áhuga heldri manna á Íslandi nema hugsanlega í 

einhverjum tilvikum skipstjórarnir.  

Þeir Frakkar sem yfirstéttin sóttist eftir samneyti við voru fyrst og fremst yfirmenn á 

herskipum og eftirlitsskipum franska flotans og spítalaskipunum. Síðar komu svo til franskir 

sendiræðismenn og lektorar við Háskóla Íslands. Áður hefur verið getið veisluhalda og 

skemmtiferða tengdum Gaimard-leiðangrinum og komu Napoléons prins. Það fylgdi síðan 

ákveðnum formreglum og kurteisisvenjum að koma fyrrgreindra skipa varð tilefni móttöku 

um borð í skipunum og veisluhalda og heimsókna í landi, svo og veiði- og skemmtiferða. 

Landshöfðingi, aðrir embættismenn og kaupmenn, stóðu gjarnan fyrir slíkum samskiptum í 

Reykjavík. Úti á landi voru það sýslumenn, læknar, prestar og kaupmenn. Komu þá jafnvel  

formlegar þakkir franska utanríkisráðuneytisins fyrir móttökur yfirmanna á frönsku 

herskipunum.
83

 Áhuginn á samskiptum hefur verið gagnkvæmur. Háttsettir yfirmenn her- og 

eftirlitsskipanna, læknar og prestar þeirra. sóttust eftir samneyti við valdastéttina í landinu. 

Heimildir um þessi samskipti Frakka og Íslendinga eru ýmsar og má m.a. finna í bréfi Thoru 

Friðriksson til Sigríðar Halldórsdóttur systur sinnar, lýsingu Gísla Jónssonar af fundum 

fransks skipherra og Gríms Thomsens í veislu landshöfðingja, frásögn Matthíasar 

Þórðarsonar, starfsmanns dönsku landhelgisgæslunnar við Ísland, frásögn kaþólska prestsins 

Max Osterhammels og ljósmyndum liðsforingjanna Andrés Petitjeans og Augusts Grantzls. 

Einnig má geta ljósmynda rannsóknarleiðangursmannsins Henris Labonnes sem kom hingað á 

vegum franska kennslumálaráðuneytisins til að safna íslenskum grösum og sýnishornum af 

land- og sjávardýrum fyrir Náttúrusögusafnið í París. Sömuleiðis má nefna lýsingu Benedicte 

Arnesen Kall á boði hjá stiftamtmanni, Hilmari Finsen, í Reykjavík 1867 vegna komu franska 

herskipsins Pandora.
84
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Ekki verður því betur séð en að samskipti íslenskrar yfirstéttar við Frakka hér á landi 

hafi borið vott um jákvæða afstöðu í þeirra garð hvað sem leið harðri gagnrýni blaða og 

tímarita á blómatíma fiskveiða Frakka á síðari hluta 19. aldar og andstöðunni sem kom upp 

við ósk Frakka um fiskverkunarstöð í Dýrafirði. Áhugi og virðing íslenskrar yfirstéttar fyrir 

franskri menningu og tungu skýrir jákvæð viðhorf til Frakka og áhugann á samskiptum við 

þá þrátt fyrir neikvæð viðhorf í samfélaginu til fiskveiða Frakka. Jafnframt hefur þessi hópur 

viljað eftir því sem aðstæður leyfðu halda sig að hætti sambærilegra valda- og áhrifastétta í 

Evrópu sem höfðu frönsku og franska menningu í hávegum.  
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5 Staða frönsku á Íslandi eftir 1870 

Eins og áður hefur komið fram var franska einungis kennd sem valgrein utan skólatíma 

við Lærða skólann á árunum 1846–1877. Þýska var hins vegar skyldugrein við skólann á 

þessum tíma. Aðalnámsgreinarnar á þessu tímabili og jafnframt áður í Bessastaðaskóla 

voru latína og gríska. Kennslu í frönsku var ekki að hafa nema í einkakennslu hjá 

nokkrum lærðum mönnum þessa tíma.  

5.1 Franska í aðalhlutverki í Lærða skólanum 1877 

Ný lög um kennslu í lærðum skólum tóku gildi í Danmörku árið 1871. Lög þessi fólu m.a. 

í sér deildaskiptingu og nokkuð aukinn hlut „nýju málanna“, frönsku, þýsku og ensku, svo 

og stærðfræði og náttúrufræði, á kostnað fornmálanna, latínu og grísku, sem þó héldu velli 

sem aðalkennslugreinarnar.
85

 Breyting á innihaldi náms í Lærða skólanum í Reykjavík 

varð þó ekki fyrr en með gildistöku nýrrar reglugerðar fyrir skólann árið 1877 en hún fól 

ekki í sér deildaskiptingu.
86

 

Bænarskrár um breytta skipan skólamála á Íslandi höfðu verið til umfjöllunar á Alþingi 

árið 1875 en kröfur um umbætur í skólamálum í landinu höfðu verið háværar næstu árin á 

undan. Þingið 1875 fjallaði m.a. um setningu reglugerðar fyrir Lærða skólann og stofnun 

gagnfræðaskóla. Í kjölfarið fylgdi þingsályktun um skipun fimm manna milliþinganefndar 

sem staðfest var með konungsúrskurði sama ár. Á grundvelli tillagna nefndarinnar var 

síðan fyrrnefnd reglugerð fyrir Lærða skólann sett árið 1877. Skyldi innleiða kennsluna í 

fyrsta og öðrum bekk samkvæmt nýju reglugerðinni skólaárið 1877–1878.
87

 Hér verður 

eingöngu fjallað um þá breytingu sem varð á kennslu í „nýju málunum“ í skólanum, og þá 

einkum kennslu í frönsku. 

Samkvæmt nýju reglugerðinni urðu franska og enska nú skyldunámsgreinar og var það 

mikil breyting frá fyrra horfi er þær voru aðeins valgreinar. Skyldi franska nú kennd öll sex 

námsárin en enska kennd fjögur fyrstu árin. Þýsku átti aðeins að kenna tvö síðustu námsárin. 

Rökstuðning fyrir þessari ákvörðun má finna í tillögum fimm manna nefndarinnar og kemur 

þar ýmislegt athyglisvert fram um viðhorf á þessum tíma til mikilvægis frönskukennslu og 

stöðu þess tungumáls, svo og til ensku og þýsku meðal „nýju málanna“:  
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Virtust nefndinni þá enska og frakkneska vera oss Íslendingum enn nauðsynlegri 

en þýska, – enskan af þeirri ástæðu að Íslendingar eru á hinum síðari árum farnir 

að komast í talsvert samband við Englendinga, bæði út af verzlunarviðskiptum, svo 

og af því, að Englendingar margir koma hér á ári hverju til landsins, og ferðast um 

það, og virðist nefndinni það bæði gagn og sómi fyrir embættismenn landsins að 

geta skilið þá og gjört sig skiljanlega fyrir þeim … 

Frakkneskan virtist nefndinni að nokkru leyti enn nauðsynlegri en enskan vegna 

fiskveiða Frakka hér við land og þar af leiðandi samgöngu milli þeirra og 

landsmanna. Það hefur verið um mörg ár, og svo lítur út sem svo muni verða 

framvegis, að skip þessi liggja tugum saman inni á höfnum og fjörðum, því nær 

kringum land allt, ganga þá skipverjar í land og hafa ýms nauðsynleg viðskipti við 

landsmenn, þurfa þeir þá stundum að snúa sér til presta, stundum til lækna, og 

stundum til sýslumanna eða bæjarfógeta til að fá þarfir sínar bættar, og eru þessir 

embættismenn ætíð í stökustu vandræðum, er þeir eigi geta skilið þessa útlendinga, 

né gjört sig skiljanlega fyrir þeim, auk þess sem eigi mun vanþörf á, að 

embættismenn stundum geti greitt úr misklíð, er koma kann upp milli landsmanna 

og útlendinga þessara, … svo að það virðist jafn-nauðsynlegt að öll 

embættismannaefni vor læri að skila tungu þessa og gjöra sig skiljanlega á henni 

hvort heldur munnlega eða skriflega.
88

  

Nefndin taldi hins vegar lítil viðskipti vera við Þjóðverja og að nemendur gætu aflað sér 

nægrar þekkingar í henni á tveimur síðustu árunum í skólanum.
89

  

Nú mætti álykta að sérstakar praktískar aðstæður hér á landi vegna fiskveiða Frakka 

hefðu fyrst og fremst leitt til þess að franska varð það af „nýju málunum“ sem sett var í 

fyrsta sæti í Lærða skólanum en í raun fylgdi reglugerðin frá 1877 sömu skipan mála um 

frönskukennslu og lagasetningin frá 1871 í Danmörku. Franska hafði þar fengið mest vægi 

„nýju málanna“ og var kennd öll sex árin eins og hér varð. Hins vegar var í reglugerðinni 

talsvert vikið frá kennslutilhögun í þýsku og ensku í Danmörku. Þar var þýska kennd 

fyrstu fjögur árin. Tvö síðustu árin gátu nemendur síðan valið áframhaldandi þýskunám 

eða numið ensku.
90

 

Umsvif  Frakka við Ísland á þessum árum gerðu það að verkum að rökstuðningur 

nefndarinnar sem vann að reglugerðinni 1877 var sannfærandi, auk þess sem franska var 

leiðandi alheimsmál á þessum tíma. Ekki er heldur ólíklegt að einn nefndarmanna, 

frönskumaðurinn Grímur Thomsen, hafi haft hér áhrif. Í bók sinni um Grím segir Thora 

Friðriksson að Grímur hafi álitið frönsku vera það af „nýju málunum“ sem auðveldast 

væri að vera stuttorður og gagnorður á og að engin tilviljun væri að franskan væri mál 
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utanríkisþjónustunnar.
91

 Í Danmörku hafa komið fram þau sjónarmið að forgangsröðun 

frönskunnar á þessum tíma hafi mátt rekja til þjóðernislegra og andþýskra viðhorfa eftir 

missi Slésvíkur og Holtsetalands til Prússa og Austurríkismanna árið 1864. Líklegt má 

telja að svo hafi verið en það gat líka farið saman við sterka stöðu frönsku sem alþjóðlegs 

tungumáls og þannig hafi hvort tveggja haft áhrif.
92

  Fróðlegt er að sjá að í gagnrýni í 

Þjóðólfi árið 1877 á reglugerðina og á veika stöðu þýsku í henni var m.a. spurt hvort 

nefndarmenn hefðu látið stjórnast af viðhorfum Dana vegna Slésvíkurmálsins.
93

  

Skipan kennslu í frönsku í lærðum skólum í Danmörku var því fylgt hér á landi en hins 

vegar var vikið frá tilhögun þýsku- og enskukennslu. Eins og fram kom í fyrrgreindu 

nefndaráliti fóru samskiptin við Bretland vaxandi en viðskiptin við Þýskaland voru lítil. 

Rótgróin þýsk áhrif á tungu og menningu Danmerkur og efnahagsleg tengsl hafa vafalaust 

ráðið miklu um að hlutur þýsku varð þar afgerandi meiri en í Lærða skólanum í 

Reykjavík. Óvild Dana í garð Englendinga eftir 1807 kann að einhverju leyti að skýra 

rýran hlut enskunnar á þessum tíma þótt óvildin í garð Þjóðverja væri sterkari. Enska hafði 

einnig fyrir lögin 1871 í Danmörku verið valgrein í latínuskólum og þannig skipað lágan 

sess, eins og á Íslandi. Sagnfræðingurinn Jens Rahbek Rasmussen telur þó að pólitískar og 

efnahagslegar ástæður hafi ekki verið ráðandi um stöðu ensku í latínuskólunum dönsku, 

heldur að það sjónarmið hafi verið lengi ríkjandi í lokuðum heimi latínuskólanna að 

enskan væri of einföld og of tengd verslun og viðskiptum.
94

  

5.2 Breyting á stöðu frönsku í Lærða skólanum 

Þegar árið 1883 staðfesti konungur breytingar á fyrrnefndri reglugerð fyrir Lærða skólann 

og fólu þær m.a. í sér gjörbreytta skipan frönsku- og þýskukennslu en fyrirkomulag 

enskukennslu hélst nokkurn veginn óbreytt. Nú skyldi franska einungis kennd tvö síðustu 

árin, þ.e. í 5. og 6. bekk, en þýska kennd öll árin. Algjör viðsnúningur varð því á kennslu í 

þessum tveimur tungumálum.
95

 Hvað skyldi hafa valdið þessari breytingu svo skömmu 

eftir setningu reglugerðarinnar? Voru röksemdirnar í nefndarálitinu um mikilvægi 

frönskukunnáttu fyrir verðandi embættismenn ekki lengur gildar? Höfðu aðstæður eða 

sjónarmið breyst?  
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Víst er að hörð gagnrýni kom strax fram á reglugerðina frá 1877, bæði á Alþingi og í 

blöðum og í sérstökum bæklingum.
96

 Alþingismaðurinn og yfirkennari Lærða skólans, 

Halldór Kr. Friðriksson, gagnrýndi strax á þinginu 1877 ýmis atriði reglugerðarinnar, en 

ekki síst skipan þýskukennslunnar.
97

 Í blöðunum var einnig að finna athugasemdir um 

rýran hlut þýskunnar í samanburði við frönsku og ensku sem og um skerta kennslu í 

fornmálunum. Rökin sem sett voru fram fyrir auknum hlut þýsku voru m.a. þau að hún 

væri skyld íslensku, hún stæði Íslendingum næst af „nýju málunum“, og að Þjóðverjar 

væru meðal fremstu vísindaþjóða heimsins. Einnig var ágæti þýskrar menningar haldið á 

lofti og bent á sterk tengsl danskra bókmennta og fræða við þýskan menningarheim. 

Sömuleiðis má sjá það sjónarmið að enska þótti bæði gagnlegri og aðgengilegri fyrir 

Íslendinga en franska. Rökin um mikilvægi frönskukennslu voru dregin í efa. Í grein í 

Norðlingi er t.d. að finna þau rök gegn frönskunni „að tungumál Frakka og allur andi 

hinnar frakknesku mentunar [sé] oss – guði sér lof – alveg ókunnur, eins og þeir sjálfir 

haf[i] einga virðing eða rækt sýnt íslenzkum bókmentum …“.
98

 Andstaða við reglugerðina 

var einnig talsverð meðal kennara Lærða skólans.
99

 

Orsaka breytinganna á reglugerðinni árið 1883 vegna „nýju málanna“ má ef til vill 

leita víðar en í gagnrýni á hana, s.s. í skorti á frönskukennurum, eins og sjá má af 

umfjöllun um styrkveitingu til Sigurðar Sigurðarsonar hér á eftir. Frönsku átti samkvæmt 

reglugerðinni frá 1877 að kenna tvær kennslustundir á viku öll sex námsárin í Lærða 

skólanum nema þrjár á því síðasta. Skortur á menntuðum kennurum í „nýju málunum“ var 

þó ekki einskorðaður við frönsku.
100

 

5.3 Fiskveiðar Frakka gegn sterkri stöðu frönsku 

Í opinberri umræðu á Alþingi, svo og í blöðum og tímaritum, um fornmálin og „nýju 

tungumálin“ og mikilvægi hvers þeirra mátti oft greina viðhorf til viðkomandi þjóða. Í 

orðræðunni um tungumálakennsluna í Lærða skólanum var oft hart tekist á í aðdraganda og í 

kjölfar þeirra breytinga sem urðu á kennslu í fornmálunum og „nýju málunum“ árin 1877, 

1883 og 1904 í Lærða skólanum. Sérstaklega á þetta við um breytingarnar árið 1877. 

Umræðan á árunum um og eftir setningu reglugerðarinnar frá 1877 fór gjarnan fram 

undir yfirskriftinni „Skólamálið“ og fjallaði um umbætur í menntamálum landsmanna 

almennt, Lærða skólann, gagnfræðaskóla, alþýðuskóla o.fl.  
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Þjóðólfur beitti sér mjög gegn reglugerðinni frá 1877, ekki síst tilhögun frönsku-

kennslunnar og rýrum hlut þýskunnar. Í aðsendri grein um kennslu í Lærða skólanum þar 

sem rök þingnefndarinnar sem samdi reglugerðina fyrir mikilli frönskukennslu voru 

gagnrýnd og lítið vægi þýsku fordæmt segir m.a.: „Ekkert hneykslanlegra hefur sézt á 

prenti en þetta. Það á að vera snoppungur handa Bismark og málinu hans fyrir hönd Dana! 

… en ástæðurnar fyrir frakkneskunni eru sjódónarnir frönsku sem hér og hvar skjótast upp 

að landi og stela veiðinni úr höndum landsmanna …“.
101

 Ritstjóri Þjóðólfs, Matthías 

Jochumsson, skrifaði eftirmála með greininni og virtist almennt sammála efni hennar án 

þess þó að nefna frönsku eða Frakka. Í Norðlingi, sem fjallaði um „Skólamálið“ í sex 

tölublöðum á árunum 1877–1878, mátti m.a. sjá gagnrýni á að enskunni, miklu skyldara 

og nauðsynlegra máli fyrir Íslendinga, væri skipað á óæðri bekk en frönskunni og 

tækifærið notað til að tengja málefnið við fiskveiðar Frakka: 

því hana frakkneskuna skal læra í öllum bekkjum skólans og í henni skal gefa 

vitnisburð við burfararpróf alt til þess ... að vér getum skilið duggarana! er hér 

koma á hverju ári og brjóta fiskilög og önnur lög, og er hæfilega mikil mentun að 

viðtali og öllum viðskiptum við þvílíka, því þeir hafa hingað til mest virt 

hnefaréttinn og svo mun enn reynast …
102

   

Þótt neikvæð skrif um Frakka og frönsku væru meira áberandi á þessum tíma má þó 

finna dæmi um jákvæð skrif í umfjöllun um „Skólamálið“. Þannig var í aðsendri grein í 

austfirska blaðinu Skuld bent á nauðsyn frönskukennslu í Lærða skólanum. Var franskan 

sögð „fagrt og merkilegt mál einnar innar merkustu söguþjóðar, og það þeirrar þjóðar, er 

hefir svo mikið samblendi við Íslendinga þar sem frakkneskir herrar, in kurteisu 

nettimenni, heimsækja oss á hverju ári og koma víða hér við land“.
103

 Í viðbrögðum 

ritstjóra Skuldar, Jóns Ólafssonar, í blaðinu við greininni mátti hins vegar sjá hæðnislega 

athugasemd um Frakka.
104

   

Af framansögðu má sjá að ákveðin tengsl má finna milli baráttunnar um stöðu 

franskrar tungu og hinna „nýju málanna“ í Lærða skólanum og neikvæðra viðhorfa ýmissa 

til fiskveiða Frakka við Ísland. Að minnsta kosti töldu greinarhöfundar ástæðu til að nota 

andstöðu við fiskveiðar Frakka sem rök í málinu gegn sterkri stöðu frönsku samkvæmt 

reglugerðinni frá árinu1877. 
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5.4 Áherslur í kennslu „nýju málanna“ 

Í kennslu fornmálanna var áhersla lögð á málfræðinám, þýðingar yfir á móðurmálið og á 

lestur bókmenntatexta. Þessi kennsluaðferð færðist yfir á kennslu „nýju málanna“.
105

 Í 

reglugerðinni frá 1877 segir svo um frönsku: „Hana skal kenna í öllum bekkjum, þannig að 

piltarnir verði færir um að þýða hverja frakkneska bók almenns efnis í óbundinni ræðu“.
106

  

Þjálfun í að tala og rita þessi mál var því ekki mikil, a.m.k. ekki lengi framan af. Í 

lýsingu eins fyrrverandi nemanda Lærða skólans á árunum 1877–1882 á 

tungumálakennslunni við skólann má m.a. lesa eftirfarandi:  

og sá galli var á tungumálakennslunni, að ekki var kennt að tala né rita útlend mál 

nema dönsku og latínu með stílagjörð … Og einstaka piltar voru sér sjálfir úti um 

að tala við útlendinga, t.d. man ég, að einn bekkjarbróðir minn, Sveinbjörn 

Sveinbjarnarson, var mjög á hælunum á frönskum skipbrotsmönnum að spjalla við 

þá. Hann varð frönskukennari í Árósum.
107

 

Greinilegt er þó að skilningur hefur verið á því í Lærða skólanum og víðar í 

samfélaginu að kennsla í lifandi tungumáli gerði nú að einhverju leyti aðrar kröfur til 

kennara með tilliti til kunnáttu í hinum munnlega þætti tungumálsins en kennsla klassísku 

málanna. Þennan skilning má t.d. sjá í opinberri styrkveitingu til Sigurðar Sigurðarsonar 

frönskukennara við Lærða skólann. Var honum veittur styrkur sumarið 1880 og síðar 

viðbótarstyrkur „til þess að ferðast til Frakklands og auka þar þekkingu sína á franskri 

tungu og bókmenntum“. Í bréfi landshöfðingja til Íslandsráðuneytis í Kaupmannahöfn 

vegna styrkumsóknarinnar var þess einnig getið að umsækjandinn væri menntaður í 

klassískum málum en hafi „vegna ráðningar sinnar við skólann þurft að taka að sér 

kennslu í frönsku“.
108

  Styrkumsóknin og -veitingin benda þannig til vanbúnaðar skólans 

til að takast á hendur hið nýja hlutverk í frönskukennslu.  

Geir Zoëga, síðar rektor Lærða skólans, sem kenndi bæði ensku og frönsku við 

skólann óskaði árið 1885 einnig eftir styrk til sumardvalar í Frakklandi og vísaði til 

fyrrnefndrar styrkveitingar til Sigurðar Sigurðarsonar sem látist hafði árið áður.
109

 Í 

umsögn þáverandi rektors, Jóns Þorkelssonar, vegna styrkumsóknarinnar sem 
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landshöfðingi óskaði eftir kom fram skilningur á mikilvægi hins munnlega þáttar í kennslu 

nýju málanna: „Ég tel það einkar mikilvægt við kennslu í öllum málum, og eigi síst í 

hinum lifandi, að lærisveinum sé kend rétt áherzla og réttr framburðr; enn til þess að geta 

kent þetta, þarf kennarinn að kunna þetta sjálfr“.
110

  

Í Þjóðólfi mátti sjá fjallað um mikilvægi þess að kenna talmál:  

Frakkneska er að vísu kend hér í öllum skólanum, en til hennar er eigi varið 

nægum tíma, þar sem stundum hefir eigi verið varið meira enn 1 stund á viku í 

sumum bekkjum, … því að allir sem þekkja nokkuð til frakknesku vita að erfitt er 

að nema hana. … Kennarar í öllum lifandi málum ættu að vera svo vel að sér, að 

þeir gætu kent lærisveinum að tala, og ættu þá líka að gera það, og tala við þá í 

hverri kenslustund það mál sem þeir kenna …
111

  

Kennslubækur í frönsku voru aðallega danskar, en þó var að einhverju leyti notað franskt 

efni. Athygli vekur kennslubók með titlinum Le français parlé (Franskt talmál) eftir Frakkann 

Paul Passy frá 1883.
112

 Hún bendir til þess að reynt hafi verið að beina sjónum að hinum 

munnlega þætti tungumálsins í kennslunni og jafnvel til þess að einhver þekking hafi verið til 

staðar á beinu aðferðinni í tungumálakennslu sem komin var fram á þessum árum en Passy 

beitti sér fyrir notkun hennar í tungumálakennslu. Má telja víst að notkun kennslubókar hans í 

Lærða skólanum hafi tengst komu hans til Íslands árið 1885. Passy mun hafa ferðast hér á landi 

og er sagður hafa kynnt sér menntaástand og orðið kunnugur allmörgum landsmönnum.
113

 

Íslendingar eignuðust ekki íslenska kennslubók í frönsku fyrr en árið 1930 með 

Kennslubók í frakknesku eftir Pál Sveinsson menntaskólakennara en kennslubækur voru 

þá löngu áður komnar út bæði í ensku og þýsku. Kennslubók í ensku eftir Geir Zoëga kom 

út árið 1889 og í þýsku var gefin út kennslubók árið 1906 eftir Jón Ófeigsson. Einnig 

samdi Jón Ólafsson ritstjóri kennslubækur í ensku fyrir almenning og vesturfara, þá fyrstu 

1882, og árið 1875 hafði komið út kennslubók í ensku eftir Halldór Briem.
114

 Reyndar 

voru þegar upp úr 1880 áform um að auðvelda skólapiltum í Lærða skólanum frönskunám 

með útgáfu „frakkneskrar málmyndarlýsingar“. Hafði Sigurði Sigurðarsyni verið veittur 

styrkur til samningar slíks rits. Af því varð þó ekki því að hann lést skömmu síðar.
115
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5.5 Aðgengi að námi í frönsku, áhugi og árangur 

Aðgengi að námi í frönsku við Lærða skólann breyttist að sjálfsögðu til batnaðar við að 

franska var gerð að skyldunámsgrein árið 1877 og það þótt kennsluárum fækkaði árið 

1883 úr sex í tvö. Við þá breytingu minnkaði heildartímafjöldi í greininni úr 13 

vikustundum á námstímanum í 10 og urðu kennslustundir þá fimm hvort árið.
116

 Mikið 

latínunám studdi við frönskukennsluna vegna skyldleika málanna, og þá sérstaklega fram 

til 1904 er ný reglugerð fyrir skólann tók gildi og kennsla í latínu minnkaði stórlega.  

Gera má ráð fyrir að á tveggja ára námstíma hafi nemendur getað öðlast talsverða 

kunnáttu í franskri tungu með tilliti til orðaforða og málfræði, þ.e. orðið þokkalega vel 

læsir á málið og að auðvelt hafi verið að byggja á því frekari færni ef áhugi var fyrir hendi 

eða nauðsyn bar til. Á árunum fram til aldamótanna 1900 luku t.d. stúdentsprófi menn sem 

þekktir urðu fyrir mikil samskipti við Frakka hér á landi og færni í franskri tungu. Má þar 

nefna læknana við frönsku spítalana á Íslandi um og upp úr aldamótunum 1900, þ.e. á 

Fáskrúðsfirði, í Reykjavík og Vestmannaeyjum, þá Georg Georgsson, Matthías Einarsson 

og Halldór Gunnlaugsson, sem allir luku stúdentsprófi á síðasta áratugi 19. aldar. 

Jafnframt má nefna Guðmund Finnbogason, sem lauk stúdentsprófi 1896 og fór til 

námsdvalar í París á árunum 1908–1909. Einnig má nefna Magnús Jónsson, prest á Stað í 

Aðalvík frá árinu 1905, sem kallaður var Magnús franski, svo og föður hans sr. Jón 

Jónsson. Ólafur Jóhannesson, sem lauk stúdentsprófi frá Lærða skólanum 1905, gerðist 

kaupmaður á Patreksfirði og varð mikill fyrirgreiðslumaður Frakka og kjörræðismaður 

þeirra.
117

 Jafnframt hefur það sama gilt á tímabilinu 1870–1920 og fyrr á 19. öld að 

menntamenn og yfirstéttin hafi lagt sig eftir kunnáttu í frönsku eins og tíðkaðist erlendis.   

Ýmsar vísbendingar eru um áhuga meðal Íslendinga á þessum tíma á að afla sér 

kunnáttu í franskri tungu. Í endurminningum sínum segir séra Halldór Jónsson t.d. frá 

kynnum af skólafélaga sínum, Birni Bjarnasyni frá Viðfirði, en þeir luku stúdentsprófi frá 

Lærða skólanum árið 1895: „Þegar við vorum komnir nokkuð niður í frakkneskri tungu, 

æfðum við okkur mjög oft á því að reyna að tala saman á frönsku og lærðum báðir mikið á 

því. Einnig vorum við á veiðum eftir frakkneskum sjómönnum, er komu hvert vor, til að 

æfa okkur í að tala við þá. Hefir það eflaust gengið nokkuð skrykkjótt, en heldur höfðum 

við gott af því“.
118
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Í bókinni Minningar úr menntaskóla, sem gefin var út á 100 ára afmæli 

Reykjavíkurskóla árið 1946, er að finna minningabrot ýmissa fyrrverandi nemenda skólans 

nánast aftur til miðrar 19. aldar. Þótt umfjöllun um frönskukennslu sé þar ekki mikil að 

vöxtum, a.m.k. ekki miðað við sumar aðrar námsgreinar, er þar þó að finna frásagnir af 

nokkrum frönsku-kennurum við skólann á næstu áratugum eftir setningu reglugerðarinnar 

1877. Algengt var reyndar á þessum tíma að tungumálakennarar sinntu kennslu í fleiri en 

einu tungumáli. Það gilti t.d. um fyrrnefnda kennara, þá Sigurð Sigurðarson og Geir Zoëga, 

en sá síðarnefndi kenndi aðallega ensku og var sagður slyngur tungumálamaður, og 

jafnframt síðar um Pál Sveinsson sem auk frönsku kenndi latínu og dönsku.
119

  

Hafa ber í huga að Reykjavíkurskóli útskrifaði mjög fáa stúdenta á hverju ári, eins og 

áður hefur verið bent á, og því áttu fáir landsmenn þess kost að leggja stund á frönskunám 

í skóla á þessum tíma. Á tímabilinu 1877–1920 var meðalfjöldi stúdenta á ári 18, en var 

mörg árin framan af lægri, allt niður í sex árið 1892. Á öðrum tug 20. aldar voru stúdentar 

að jafnaði á bilinu 20–30 og fyrst á því tímabili má finna einstaka konu meðal stúdenta 

sum árin.
120

 Staða tungumálsins hér á landi var því ekki sterk ef horft er til fjölda þeirra 

sem luku stúdentsprófi á Íslandi. Sama gilti að nokkru leyti einnig um ensku og þýsku 

með tilliti til fjölda þeirra sem áttu þess kost að stunda skólanám í þeim tungumálum. Með 

tilkomu gagnfræðaskólanna og fleiri skóla fjölgaði þó smám saman þeim sem höfðu 

tækifæri til að leggja stund á ensku, auk dönsku, og í einhverjum tilvikum einnig þýsku, 

s.s. í Verzlunarskóla Íslands en í reglugerð skólans frá 1906 kemur fram að danska, enska 

og þýska séu þau erlendu tungumál sem lögð sé stund á í skólanum.
121

   

5.6 Eitt alheimsmál? 

Í samkeppni stórþjóðanna Bretlands, Frakklands og Þýskalands um völd og áhrif í 

heiminum á síðari hluta 19. aldar og fram á þá 20. var staða og útbreiðsla tungumáls 

viðkomandi þjóðar mikilvægur þáttur. Hugmyndin um þörfina fyrir eitt alheimsmál var 

einnig ofarlega á baugi á tíma þegar áhersla á þjóðtungur var ríkjandi.
122

  

Þörfin fyrir eitt heimsmál var nokkuð til umræðu í íslenskum blöðum upp úr 1890 og 

tengdist þá einkum stöðu ensku, frönsku og þýsku, hvort eitthvert þeirra gæti þróast sem 

heimsmál og jafnframt því hvaða afstöðu Íslendingar ættu að taka til þessarar þróunar. 

Einnig var rædd hugmyndin um nýtt tilbúið mál. Mátti t.d. árið 1887 sjá stutta frásögn í 
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Fjallkonunni af tilraunum erlendis við að búa til alheimsmál. Voru þær í greininni taldar 

ástæðulausar: „Enn þess er einnig að gæta, að þessi málskapnaðr er tómr óþarfi, því að vér 

höfum þegar alheimsmál, nefnilega enskuna“.
123

  

Í grein eftir dr. Jón Stefánsson í Þjóðólfi árið 1891 lagði hann áherslu á mikilvægi 

„nýju málanna“ fyrir  Íslendinga: „Enska, franska og þýska bera höfuð og herðar yfir öll 

mál, sem nú eru uppi. Straumar tímans renna í þeim; þau eru árbakkar þeirra“. Jón veltir 

fyrir sér hvert þessara tungumála sé mikilvægast og kemst að þeirri niðurstöðu að það sé 

enska. Rök hans eru m.a. þau að fjöldi þeirra manna sem eigi ensku að móðurmáli sé nú 

mestur. Þeir séu jafnmargir og frönsku- og þýskumælandi samanlagt. Enskan sé einnig 

töluð víða um heim og drottni á hafinu og í alheimsversluninni. Jón bendir á að 

enskumælandi menn búi næstir Íslendingum á tvo vegu, auk þess sem allstór hluti 

Íslendinga búi vestanhafs.
124

  

Blaðið Dagskrá birti árið 1897 í fjórum tölublöðum þýdda grein um þörfina fyrir eitt 

heimsmál. Þar er m.a. sagt að sá sem vilji fylgjast með menningarstraumum þurfi að 

tileinka sér „nýju málin“ þrjú. Augljóst er þó að greinarhöfundur telur enskuna 

mikilvægasta: „Enskan er nú á flestum verslunarbrautum utan Evrópu það sem 

frakkneskan var til skamms tíma í stjórnarerindrekstri landanna“. Franskan, segir höfundur 

að sé, „sífelldlega að ganga úr tísku“. Í síðasta hluta greinarinnar er því jafnvel haldið fram 

að enska sé að nokkru leyti orðin heimsmál.
125

  

Í Bjarka var einnig fjallað um þörfina fyrir eitt alheimsmál. Þar segir m.a.: „Fram undir 

miðju þessarar aldar virtist franskan eiga mesta framtíð sem sameiginlegt mál; nú aftur á 

móti enskan“. Einnig ræddi Bjarki hugmyndina um nýtt mál og annmarkana á þeim 

tilraunum sem gerðar hefðu verið í þeim efnum.
126

  

Í Þjóðólfi mátti árið 1903 m.a. lesa eftirfarandi: „Um tíma leit svo út sem frakkneskan 

mundi ætla að skipa þann sess sem latínan var oltin úr; … þótti lang-mest varið í að kunna 

hana af öllum málum. Síðan hefur frakkneskan fengið öfluga keppinauta, þar sem er enskan 

og þýzkan. Öll þessi þrjú mál eru nú notuð jöfnum höndum sem vísinda- og verzlunarmál“.
127

   

Það er greinilegt af þessum blaðaskrifum að menn töldu ekki lengur mögulegt að 

sameinast um frönsku sem alheimsmál en að enskan gæti talist líkleg til þess, a.m.k. væri 

staða hennar sterk og skynsamlegt væri að læra hana. Var þetta mjög í anda þess sem nýja 
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reglugerðin fyrir Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík árið 1903 fól í sér, sé horft til 

hinnar sterku stöðu ensku í námsskipaninni og veikrar stöðu frönsku þar.  

5.7 Enn tekist á um stöðu frönsku í Lærða skólanum  

Þegar leið að lokum 19. aldar komu á ný fram háværar kröfur á Alþingi og í samfélaginu 

um breytingar á innihaldi náms og kennsluskipan í Lærða skólanum en þær tengdust 

einnig kröfum um gagnfræðakennslu og aðrar umbætur í skólamálum. Gagnrýnin beindist 

ekki síst að þeim mikla tíma sem varið var til kennslu fornmálanna og var gildi kennslu í 

þeim mjög dregið í efa.
128

  

Árin 1902 og 1903 höfðu þingsályktunartillögur um breytingar á kennslu í Lærða 

skólanum í Reykjavík verið samþykktar á Alþingi. Í umræðum á þinginu um tungumála-

kennsluna kom fram skýr afstaða til mikilvægis kennslu í „nýju málunum“, einkum ensku, 

og bent á hagnýtt gildi þeirra og mikilvægi munnlegrar og skriflegrar færni. Einnig var 

lögð áhersla á aukinn hlut íslensku og dönsku. Latínu vildu menn þó ekki afnema, m.a. var 

bent á gagnsemi hennar við að læra „nýju málin“.
129

  

Breytingar á kennslunni í Lærða skólanum voru hins vegar ekki mögulegar fyrr en ný lög 

um menntaskóla tóku gildi í Danmörku árið 1903 þar sem þær hefðu brotið í bága við reglur 

um inntöku í sumar deildir Hafnarháskóla. Með reglugerðinni frá 1903 um Hinn almenna 

menntaskóla í Reykjavík, sem tók gildi árið 1904, varð mikil breyting á námi við skólann. 

Kennslutímum í latínu fækkaði um meira en helming og kennsla í grísku var aflögð. Þá 

fækkaði reyndar heildarfjölda vikustunda í frönsku úr 10 í 8 og í þýsku úr 14 í 12, en 

vikustundum í dönsku fjölgaði. Grundvallarbreyting varð aftur á móti á vikulegum 

kennslustundafjölda í ensku sem fjölgaði úr 10 í 30.
130

 Þarna var þegar komin fram skýr 

afstaða til þess hvert hinna þriggja „nýju mála“ væri mikilvægast. Sé litið til reglugerðarinnar 

frá 1877 og jafnvel breytingarinnar á henni árið 1883 var um ákveðin tímamót að ræða með 

tilliti til stöðu ensku meðal „nýju málanna“ og þá jafnframt stöðu frönsku.  

Þau viðhorf að enska væri það „nýju málanna“ sem mesta áherslu bæri að leggja á höfðu 

smám saman verið að koma fram á Alþingi og í samfélaginu seint á 19. öld. Þar hafa aukin 

verslunarviðskipti við England, almenn vitund um sterka stöðu ensku í heiminum og 

Vesturheimsferðir vafalaust skipt máli. Á Alþingi árið 1897 sagði t.d. Skúli Thoroddsen þegar 

hann gagnrýndi latínu- og grískukennslu í Lærða skólanum: „og þar sem vjer erum fámenn 
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þjóð, þurfum vjer um fram allt að leggja alla áherzlu á nýju málin, sjer í lagi enskuna, sem er 

mest alheimsmál allra tungna. Hana ættu allir stúdentar að geta skilið, talað og ritað“.
131

  

Í umræðunum á Alþingi vegna reglugerðarinnar árið 1903 var tekist á um stöðu 

frönsku og þýsku í Lærða skólanum. Þær skoðanir voru uppi meðal ýmissa þingmanna að 

gera ætti annaðhvort frönsku eða þýsku að skyldunámsgrein en ekki bæði tungumálin.
132

  

Í nefndaráliti vegna reglugerðarbreytingarinnar var ráðið frá því að franska yrði 

skyldunámsgrein.
133

 Að sögn talsmanns nefndarinnar áleit hún réttara „að kenna ensku 

vel, þýsku allvel heldur en taka fyrir öll nýju aðalkúltúrmálin og læra þau öll illa“.
134

 

Nokkrum árum áður hafði einnig í nefndaráliti meirihluta í tengslum við áform um breytta 

kennsluskipan í Lærða skólanum mátt sjá það sjónarmið að kennsla í frönsku væri ekki 

nauðsynleg.
135

 Svo fór þó að bæði málin urðu skyldunámsgreinar en vikustundum fækkaði 

í þeim báðum, eins og fram hefur komið hér að framan. Hélst sú skipan að kenna frönsku 

aðeins í 5. og 6. bekk næstu áratugina. 

Á þeim rúmlega 25 árum frá setningu reglugerðarinnar frá 1877 hafði því orðið 

grundvallarbreyting á stöðu frönskukennslu við Reykjavíkurskóla. Hún var nú orðin það 

erlenda tungumál sem fæstar vikustundir hafði og jafnvel hafði litið svo út um tíma að hún yrði 

ekki lengur skyldunámsgrein. Enska var búin að festa sig svo í sessi að hún varð mikilvægasta 

erlenda tungumálið í kennslu við Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík árið 1904 sökum 

mikilvægis síns í viðskiptum og almennum samskiptum Íslendinga við umheiminn utan 

Danmerkur. Þótt þýskan fengi meira rúm en franskan hafði hlutur hennar einnig minnkað. 

5.8 Landakotsskóli 

St. Jósefssystur hófu kennslustörf  í Landakoti strax við komuna til landsins árið 1896. Á 

því ári má sjá bókfærðar tekjur af frönskukennslu. Námskeið og einkakennsla systranna í 

frönsku, þýsku og dönsku voru í boði um árabil. Er talið að ungar stúlkur hafi mest sótt 

tungumála-námskeiðin, aðallega dætur betri borgara. Kennsla barna hófst sömuleiðis strax 

árið 1896. Skólaárið 1900–1901 voru nemendur í Landakotsskóla 40 en 1910–1911 voru 

þeir orðnir um 100. Þá hafði ný skólabygging verið reist. Á árunum 1910–1920 sóttu um 

10% barna í Reykjavík Landakotsskóla. Opinbert mál Landakotsskóla var danska, 

kennslubækur voru almennt danskar og flestar námsgreinar kenndar á dönsku. Samkvæmt 

skýrslu skólans til Reykjavíkurbæjar árið 1909 lærðu nemendur frönsku og þýsku í 5.–8. 
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bekk. Reglugerð Landakotsskóla frá 1910 kvað á um kennslu í frönsku og þýsku. Skólinn 

þjónaði einkum börnum efnafólks, embættismanna og danskættaðra foreldra. Stúlkur voru 

lengi í talsverðum meirihluta meðal nemenda.
136

  

Það er ljóst að Landakotsskóli hefur með námsframboði sínu, bæði í barnaskólanum og 

með námskeiðahaldi, opnað ýmsum leið að námi í frönsku, ekki síst ungum stúlkum. 

Árangur og áhrif af þess námi er erfitt að meta en heldur verður að gera ráð fyrir að það 

hafi vakið áhuga á Frakklandi og skapað jákvæða afstöðu til Frakka. Frönskukennslan 

Landskotsskóla hefur jafnframt samrýmst áhuga margra reykvíkskra betri borgara á 

franskri tungu og menningu. 

Mikill styr stóð frá upphafi um Landakotsskólann í samfélaginu. Fyrir því lágu ýmsar 

ástæður, en ekki síst voru það óttinn við trúaráhrif og andstaðan við rekstur dansks skóla í 

bænum sem urðu tilefni harðrar gagnrýni.
137

  

5.9 Frönskukennsla í öðrum skólum? 

Skipuleg skólakennsla í frönsku var aðeins í boði í Reykjavíkurskóla og Landakotsskóla á 

því tímabili sem ritgerð þessi nær til. Í Möðruvallaskóla og Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði sem stofnaðir voru sem gagnfræðaskólar á árunum 1880 og 1882 var hvorki 

kennd franska né þýska en aftur á móti danska og enska.
138

 Sama gilti um þá alþýðu- og 

gagnfræðaskóla sem störfuðu á næstu áratugum, s.s. Hvítárbakkaskólann og 

Gagnfræðaskólann á Akureyri, arftaka Möðruvallaskólans. Þegar fjallað var um stofnun 

gagnfræðaskóla á Alþingi 1875 má þó sjá að hugmyndir voru um að meðal námsgreina 

yrðu þýska og „dálítil undirstaða í frakknesku“.
139

 Sú staðreynd að enska var talin 

nauðsynleg kennslugrein við stofnun Möðruvallaskóla og Flensborgarskólans sýnir að þá 

þegar var hún álitin mikilvægasta erlenda tungumálið, a.m.k. í samhengi alþýðu-

menntunar, auk dönsku sem að sjálfsögðu hafði sérstöðu. Í Kvennaskólanum í Reykjavík 

sem stofnaður var 1874 var franska ekki kennd en hins vegar var þar kennd þýska á 

árunum 1909–1919 er nokkurra ára hlé varð á þeirri kennslu. Danska var þar kennd frá 

upphafi og enska frá 1889.
140
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Kennsla í frönsku við Háskóla Íslands frá stofnun hans 1911 var lítil og stopul og Alliance 

française sem stofnað var á Íslandi árið 1911 hóf ekki beina frönskukennslu strax (sjá bls. 57–

63 um franskan lektor við Háskóla Íslands og starfsemi Alliance française í Reykjavík).  

5.10 Einkakennsla og sjálfsnám 

Á Íslandi var löng hefð fyrir einkakennslu eftir barnafræðslu, einkum hjá prestum. Því má 

telja víst að eitthvað hafi verið um heimakennslu í frönsku hjá prestum, kennurum 

Reykjavíkurskóla, sýslumönnum og öðrum skólagengnum mönnum. Í blöðum frá 

tímabilinu sem hér er fjallað um má sjá auglýsingar um einkakennslu í frönsku og gjarnan 

fleiri tungumálum samhliða. Þessar auglýsingar voru t.d. frá Árna Þorvaldssyni, kennara í 

Menntaskólanum í Reykjavík, Friðriki Gunnarssyni, Adólfi Guðmundssyni og Thoru 

Friðriksson.
141

 Í auglýsingu frá Jóni Þorvaldssyni og Kristjáni Sigurðssyni um kennslu í 

ensku, frönsku og dönsku var tekið fram að sérstök áhersla væri lögð á talkennslu.
142

 

Sumir lærðu frönsku mest af sjálfum sér, s.s. einn þekktur leiðsögumaður erlendra 

ferðamanna á Íslandi seint á 19. öld fram á þá 20. Sá var sýslumannssonurinn Þorgrímur 

Guðmundsson. Hann var sagður hafa lært ýmis af hinum „nýju málum“ tilsagnarlaust og 

talað þrjú til fjögur þeirra vel. Hann vann fyrir ferðamenn af ýmsum þjóðernum og var 

getið í nokkrum ferðabókum frá þessum tíma. Þorgrímur var t.d. leiðsögumaður fyrir 

rannsóknarleiðangur Frakkans Henris Labonnes á Íslandi sumurin 1886 og 1887. Hann 

sinnti einnig kennslu í frönsku og ensku á veturna og auglýsti hana í blöðum.
143

  

Annar sjálflærður frönskumaður á því tímabili sem ritgerð þessi nær til var Páll 

Þorkelsson gullsmiður í Reykjavík.
144

 Árin 1886 og 1887 sótti hann um styrki til að nema 

tannlækningar og tannsmíðar í París. Af styrkumsókn hans síðara árið má sjá að hann vann 

á einhvers konar tannlækninga- og tannsmíðastofu í París veturinn 1886–1887 og fylgdi 

staðfesting frá stofunni með umsókn hans. Styrkbeiðnum hans var hafnað.
145

  

Páll Þorkelsson var mikill áhugamaður þess að styrkja stöðu franskrar tungu á Íslandi 

og vann að útgáfu ýmiss konar rita til að auðvelda samskipti Frakka og Íslendinga, auk 

þess sem hann kenndi frönsku í einkatímum. Eftir hann kom út fyrsti hluti íslensk-
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franskrar orðabókar árið 1888. Árið 1893 kom svo út í Kaupmannahöfn íslensk-frönsk 

samtalsbók eftir Pál og var hún endurútgefin í Reykjavík árið 1913, svo að einhver hefur 

eftirspurnin og þörfin verið. Páll gaf einnig út beygingarreglur í íslensku með skýringum á 

frönsku. Úrval úr íslenskum og samsvarandi frönskum málsháttum birtist einnig eftir hann 

í þremur tölublöðum Ingólfs árið 1912. Af framhaldi á útgáfu orðabókarinnar varð svo 

ekki fyrr en árið 1914 (sjá heimildaskrá um rit Páls). Páll var einn af stofnendum Alliance 

française árið 1911 og var ritari í stjórn félagsins fyrstu tvö árin.  

Rit Páls Þorkelssonar vöktu athygli og blöð og tímarit fjölluðu mikið um þau og höfundinn. 

Mörg blaðanna fögnuðu útgáfu þessara rita og lofuðu Pál fyrir framtakið, s.s. Fjallkonan, 

Sunnanfari og Ingólfur.
146

 Gagnrýni á verk hans birtist einnig. Þannig skrifaði Geir Zoëga, 

kennari við Lærða skólann, harðorða gagnrýni á fyrsta hluta orðabókar Páls í Ísafold 1888 og 

nokkrum árum síðar birtist í sama blaði mjög neikvæður dómur um samtalsbókina.
147

 

Thora Friðriksson, dóttir Halldórs Friðrikssonar, yfirkennara við Lærða skólann og 

alþingismanns, átti þess ekki kost frekar en aðrar stúlkur á þessum tíma að ganga 

menntaveginn. Í bók sem hún skrifaði um Grím Thomsen kemur fram að hún dvaldist um 

tíma sem unglingur hjá Grími á Bessastöðum. Lærði hún ýmislegt í frönsku og frönskum 

bókmenntum af honum og varð fyrir miklum áhrifum af því. Hún hafði þó áður af eigin 

rammleik aflað sér talsverðrar færni í málinu.
148

  

Það varð snemma ásetningur Thoru að læra frönsku og hún nýtti sér þau tækifæri sem 

buðust til að læra af þeim Frökkum sem komu til landsins. Thora fór margar ferðir til 

Frakklands og dvaldist þar í lengri og skemmri tíma hjá frönsku vinafólki. Hún varð einn 

ötulasti merkisberi franskrar menningar á Íslandi og þekkt fyrir tengsl sín við Frakka hér á 

landi og erlendis. Thora skrifaði í íslensk blöð og tímarit um frönsk málefni, m.a. fréttapistla 

þegar hún var stödd í Frakklandi, en einnig um Ísland í erlend blöð. Hún gerði tilraun með 

rekstur skóla fyrir ungar stúlkur 1904–1905 í Reykjavík og kenndi þar m.a. frönsku. Hún mun 

nokkuð hafa sinnt frönskukennslu í Reykjavík og m.a. haldið námskeið í frönsku fyrir börn. 

Thora var einn af hvatamönnum að stofnun Alliance française í Reykjavík 1911. Hún varð 

síðar forseti félagsins og heiðursforseti. Thora var sæmd frönskum heiðursmerkjum 1909, 

1926 og síðast riddarakrossi frönsku heiðursfylkingarinnar 1929.
149
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6 Þriðja franska lýðveldið 

Í Frakklandi, eins og víðar í Evrópu, var 19. öldin tími óróa og byltinga. Í framhaldi af 

ósigri Frakka í fransk-prússneska stríðinu 1870–1871 og Parísarkommúninni 1871 féll 

annað keisaradæmið og þriðja franska lýðveldið reis á rústum þess. Frakkland stóð á 

tímamótum. Veikleiki franska ríkisins hafði opinberast í stríðinu. Missir Alsace-Lorraine, 

hatur á Þjóðverjum og krafan um hefnd (fr. le revanchisme) einkenndu frönsk stjórnmál 

næstu áratugina.  

Þrátt fyrir hörð stjórnmálaátök við konungssinna og fylgismenn keisaradæmisins, ýmis 

erfið mál sem upp komu og innri ágreining tókst lýðveldissinnum á árunum 1871–1889 að 

treysta völd sín og að festa lýðveldið smám saman í sessi. Ýmsum lýðræðisumbótum var 

fljótlega komið á. Má þar nefna fullan kosningarétt karla, prentfrelsi, félagafrelsi og 

fundafrelsi. Samgöngur voru stórbættar, ekki síst með uppbyggingu járnbrautakerfis um 

allt land sem auðveldaði dreifingu blaða, tímarita og bóka, svo og alla vöruflutninga. 

Styrking lýðveldisins og mótun lýðveldisandans (fr. l‘esprit républicain) fólst ekki síst í 

höfnun á forsjá og valdi kaþólsku kirkjunnar og andstöðu við konungdæmi. Áhersla var 

lögð á alþýðufræðslu, ókeypis alþýðumenntun, almenna skólaskyldu, og veraldlega 

menntun. Réttur kvenna til framhaldsskólamenntunar var aukinn með lögum árið 1880 

sem opnaði mörgum þeirra leið til starfa, ekki síst kennslustarfa.
150

  

Við lok 19. aldar var Frakkland enn stórveldi með fjölmargar nýlendur, batnandi 

efnahag og sterka utanríkisþjónustu. Hér verður ekki frekar fjallað sérstaklega um sögu 

þriðja franska lýðveldisins en þó verður staldrað við ákveðin stefnumál þess sem höfðu 

bein og óbein áhrif á starfsemi og umsvif Frakka á Íslandi þegar komið var fram undir lok 

19. aldar.  

Þá ber fyrst að nefna að stjórnvöld unnu að því að draga úr valdi kaþólsku kirkjunnar. 

Menntun skyldi vera veraldleg og í höndum kennaraskólamenntaðra leikmanna en ekki 

kaþólskra presta, munka eða nunna. Sama gilti um heilbrigðisþjónustuna. Hún skyldi vera 

í höndum menntaðra lækna og hjúkrunarkvenna en aldagömul hefð var fyrir ríkri aðkomu 

kaþólsku kirkjunnar á því sviði. Árið 1880 voru jesúítar gerðir útlægir úr ríkinu og 1886 

voru samþykkt lög um að kaþólskir prestar og munkar hyrfu frá kennslu í opinberum 
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skólum í áföngum. Nunnur voru reknar úr ríkisskólum árið 1902. Átök um þessi mál stóðu 

að vonum lengi í því sterka vígi kaþólsku kirkjunnar sem Frakkland var en aðskilnaður 

ríkis og kirkju (fr. laïcité) varð að veruleika með lögum sem sett voru síðla árs 1905 og 

tóku gildi árið eftir.
151

  

Annar þáttur sem tengdist umsvifum Frakka hér á landi var útþenslustefna þeirra á 

tímum þriðja lýðveldisins. Hún birtist ekki aðeins í kapphlaupinu við önnur stórveldi um 

nýlendur heldur einnig í viðleitni ríkisins til að auka áhrif sín og hróður víða um heim og 

að útbreiða franska tungu og menningu. Utanríkisstefna Frakka við upphaf 20. aldar var 

samofin menningarpólitík sem m.a. birtist í nokkurs konar siðvæðingarhlutverki Frakka 

(fr. mission civilisatrice française) í nýlendum þeirra og víðar í heiminum og var notuð til 

vinna að auknum áhrifum Frakka í heiminum.
152

 

6.1 Stofnun Alliance française í París 

Ósigur Frakka í stríðinu gegn Prússum 1870 var þeim mikið áfall og fleiri þættir en 

hernaðarlegur veikleiki á þessum tíma, s.s. á sviði mannfjöldaþróunar og efnahagslífs, ollu 

nokkurri svartsýni meðal frönsku þjóðarinnar. Áhyggjur af stöðu frönsku sem alþjóðamáls 

í samkeppni við aðrar þjóðtungur, m.a. þýsku, voru einnig farnar að gera vart við sig, 

jafnvel fyrir þennan tíma. Þegar leið á 8. áratug 19. aldar og einkum upp úr 1880 fór í 

hönd pólitísk og siðferðileg endurreisn í Frakklandi. Stofnun Alliance française í París árið 

1883 þarf að skoða í því ljósi. Félagið varð hluti andlegra krafta sem leystust úr læðingi 

eftir ósigurinn í fransk-prússneska stríðinu. Í fyrstu virtist Alliance française einkum 

tengjast vaxandi nýlendustefnu Frakklands en varð fljótt alþjóðlegt félag tengt almennri 

utanríkisstefnu franska lýðveldisins. Útbreiðsla franskrar tungu og menningar varð tæki í 

útþenslustefnu franska lýðveldisins og í samkeppninni við önnur ríki um völd. Alliance 

française í París varð þannig móðurfélag í miklu tengslaneti um allan heim. Megin-

markmiðið var að viðhalda og útvíkka áhrif Frakklands með útbreiðslu frönsku í 

nýlendunum og víðar um heim.
153

   

Að stofnun Alliance française í París 1883 komu ýmsir þekktir einstaklingar úr 

yfirstéttarhópum landsins, ekki síst úr röðum háttsettra embættismanna og háskóla- og 

vísindamanna, en einnig að einhverju leyti úr efnahags- og viðskiptalífi. Þetta félag 

öðlaðist strax viðurkenningu og stuðning stjórnvalda og tengdist fljótt í störfum sínum 
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náið franska utanríkisráðuneytinu. Til þessa sérstaka samstarfs einkaaðila og stjórnvalda 

lágu ýmsar ástæður. Ein var sú að Alliance française boðaði trúarlegt hlutleysi og slíkt 

hafði vægi í þriðja franska lýðveldinu sem lagði aukna áherslu á veraldleg gildi og 

aðskilnað ríkis og kirkju. Fram að þessu höfðu franskir trúboðar mest unnið að viðhaldi og 

útbreiðslu franskrar tungu erlendis, m.a. með rekstri skóla. Með Alliance française voru 

komin fram alþjóðleg og veraldleg samtök sem gátu tekið við slíku hlutverki og jafnframt 

unnið að mótun menningar-stefnu franska lýðveldisins erlendis. Félagið stuðlaði auk þess 

að mállegri og menningarlegri einingu innanlands.
154

  

Á árunum 1905–1910 var í Frakklandi komin fram opinber menningarstefna í 

utanríkismálum og var hún mjög mótuð af því starfi sem hafði verið unnið af Alliance 

française. Gagnkvæmt samstarf var áberandi. Franskir ræðismenn og sendiherrar leituðust 

við að styðja innlend félög Alliance française erlendis með margvíslegum hætti. Félagið 

kom á mikilvægum tengslum við erlenda háskóla sem greiddi fyrir opinberum 

samböndum þeirra við franska háskóla en samkeppni var á þessum tíma milli þjóða, 

sérstaklega Frakka, Þjóðverja og Breta, um háskólanám. Eitt af því sem frönsk stjórnvöld 

gerðu til að auka áhrif sín á þessu sviði var að koma á fót stöðum lektora við háskóla á 

Norðurlöndum, þ.m.t. á Íslandi. Náin tengsl voru milli frönsku sendikennaranna við 

háskólana og Alliance française um starfsskyldur.
155

  

Árin 1870–1914 einkenndust af stöðugum ótta Frakka við uppgang Þýskalands. Þar 

kom til m.a. ótti vegna útbreiðslu þýskrar tungu í heiminum, vaxandi virðingar fyrir þýska 

háskólakerfinu og einnig viðskiptaháttum Þjóðverja. Þýsk hugsun og vísindi á þessum 

tíma báru vitni um mátt Þjóðverja. Þýskir háskólar og þýsk bókaútgáfa nutu t.d. mikillar 

virðingar í heiminum. Það var útbreidd skoðun á þessum tíma að Þýskaland væri fulltrúi 

„nútímans“, a.m.k. í menntun og menningu. Opinber frönsk menningarstefna sem að hluta 

byggði á gömlum grunni en ekki síst á nýju frumkvæði menntamanna, háskólasamfélags 

og embættismanna, svo og félagasamtaka eins og Alliance française, var þó í mjög sterkri 

stöðu, drifin áfram af sannfæringunni um yfirburði franskrar tungu og menningar. Í 

framvarðarsveit félagsins voru menntamenn í nánum tengslum við háttsetta stjórnmála- og 

embættismenn franska lýðveldisins.
156
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7 Aðstoð við frönsku sjómennina 

Þegar leið að lokum 19. aldar fóru Frakkar smám saman að vakna til vitundar um 

ómannúðlegan aðbúnað Íslandssjómanna sinna. Einn þáttur í þeirri vitundarvakningu var 

skáldsaga Pierres Lotis, Pêcheur d‘Islande (Á Íslandsmiðum í íslenskri þýðingu Páls 

Sveinssonar), sem kom út árið 1886 og vakti gríðarlega athygli, bæði í 

bókmenntaheiminum og meðal áhrifafólks. Annað var að tímar voru að breytast og 

velferðarsjónarmið að byrja að koma fram í Frakklandi og víðar í álfunni.
157

  

7.1 Frönsk trúarsamtök 

Vorið 1894 voru stofnuð í París samtökin Société des Oeuvres de Mer (Samtök um störf á hafi 

úti) til stuðnings fiskimönnum á fjarlægum miðum. Þetta voru trúarleg líknarsamtök og 

markmið þeirra var að senda spítalaskip á miðin við Ísland og Nýfundnaland og veita 

sjómönnum trúarlega, siðferðilega og læknisfræðilega aðstoð. Félagsdeildir störfuðu víða um 

Frakkland og tókst um árabil að safna talsverðu fé til starfseminnar, auk þess sem rekstrar-

framlag kom í fyrstu frá franska ríkinu. Fyrsta spítalaskipið, freigátan Saint Paul, kom til 

Íslands árið 1897 með lækni og presti í áhöfn. Kom þá vel í ljós hve gríðarleg þörf var fyrir 

aðstoð við sjómennina. Í sinni þriðju ferð til Íslands 1899 strandaði Saint Paul. Tveimur árum 

síðar sendi Société des Oeuvres de Mer nýtt spítalaskip, Saint François d‘Assisi, til Íslands og 

þjónaði það á miðunum til ársins 1913. Samtökin reistu einnig lítinn spítala með kapellu á 

Fáskrúðsfirði sem þau ráku yfir vertíðartímann frá 1897. Tvær franskar hjúkrunarsystur 

önnuðust aðhlynningu og kaþólski presturinn Max Osterhammel starfaði þar einnig. 

Starfsemin lagðist fljótt af eftir að frönsk stjórnvöld reistu annan og stærri spítala á 

Fáskrúðsfirði 1904 en litli spítalinn var þá í allnokkur ár notaður sem sjómannaheimili.
158

  

Það voru þó ekki aðeins frönsku sjómennirnir nutu góðs af þjónustu 

hjúkrunarsystranna á Fáskrúðsfirði. Osterhammel segir svo frá þegar hann lýsir störfum 

þeirra: „Til viðbótar öllum þessum störfum í þágu Frakka stunduðu systurnar hvers konar 

þjónustu við íbúana á staðnum og í sveitunum umhverfis. Þar sem enginn læknir var 

búsettur hér komu menn langar leiðir til að ræða við „læknana“ eins og það var orðað“.
159

  

                                                 
157

 Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví, bls. 192–196. 
158

 Sama heimild, bls. 197–210 og 217–219; Sjá nánar um strand Saint Paul í Einar Sigurfinnsson, „Franskt 

spítalaskip“, bls. 21–28.  
159

 Max Osterhammel, „Minningar frá Fáskrúðsfirði“, bls. 191. 



48 

Starfsemi Société des Oeuvres de Mer í þágu franskra sjómanna endurspeglaði átök 

ríkis og kirkju í Frakklandi og var liður í baráttunni um sálirnar. Sjómennirnir, ekki síst 

Bretónarnir, voru margir mjög trúaðir og þörfin fyrir andlega þjónustu kaþólsku kirkjunnar 

var mikil. Á sama tíma og spítalaskip á vegum þessara frönsku samtaka fóru að koma á 

Íslandsmið og þau stóðu að rekstri lítils spítala á Fáskrúðsfirði, undirbjuggu frönsk 

stjórnvöld byggingu spítala í Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Fáskrúðsfirði. Baráttan milli 

ríkis og kirkju í Frakklandi á dögum þriðja lýðveldisins birtist m.a. í viðleitni stjórnvalda til 

að ná rótgróinni og aldagamalli líknarstarfsemi úr höndum kaþólsku kirkjunnar og færa í 

hendur sérmenntaðra lækna og hjúkrunarfólks. Framfarir í vísindum kölluðu einnig á 

breytingar á þessu sviði. Byggingu og rekstur þriggja franskra spítala á Íslandi í upphafi 20. 

aldar þarf að skoða í ljósi þessara staðreynda en jafnframt í vaxandi skilningi á þörf fyrir 

þjónustu við franska fiskimenn. Átökin milli ríkis og kirkju teygðu sig þannig áþreifanlega 

til Íslands þó að Íslendingar hafi lítt áttað sig á því hvað var að gerast.
160

 

7.2 Endurreist kaþólskt trúboð og hjálparstarf  

Eins og áður hefur komið fram lagðist kaþólskt trúboð af á Íslandi árið 1875. Réttum 20 árum 

síðar var það endurreist í Landakoti en nú undir forystu biskups kaþólsku kirkjunnar í Dan-

mörku. Aðstæður voru breyttar frá fyrra kaþólska trúboðinu þar sem trúfrelsi ríkti nú í landinu.  

Auk þess að boða kaþólska trú meðal Íslendinga, var hlutverk hins endurreista trúboðs 

á Íslandi ekki síst að sinna hjúkrun og andlegri þjónustu meðal franskra sjómanna og veita 

þeim náðarmeðölin. Í kjölfar trúboðsins komu St. Jósefssystur til Íslands sumarið 1896 og 

hófu þegar hjúkrun og kennslu við frumstæðar aðstæður í litlu kapellunni í Landakoti sem 

presturinn Baudoin hafði reist og í hrörlegu íbúðarhúsi staðarins. Kapellan nýttist fyrstu 

árin sem sjúkraskýli. Tveimur árum síðar var kirkja reist á sama stað. Tengsl voru milli 

starfseminnar í Reykjavík og kaþólska spítalans á Fáskrúðsfirði. Hafði samstarfi um 

hjúkrunarþjónustu á Fáskrúðsfirði verið komið á milli Société des Oeuvres de Mer og St. 

Jósefssystra á sumarvertíðum franska fiskveiðiflotans.
161

  

Regla heilags Jósefs var ein af öflugri hjálparreglum rómverks-kaþólsku kirkjunnar víða 

um heim. Systurnar tilheyrðu hinu danska umdæmi St. Jósefsreglunnar sem aftur heyrði undir 

miðstöð deildarinnar í Chambéry í Frakklandi. Tengslin voru því frönsk sem hafði áhrif á 

starfsemina, sérstaklega fyrstu árin. Meginástæðan fyrir komu systranna var í raun franski 

fiskveiðiflotinn á Íslandsmiðum. Fyrstu starfsárin nutu systurnar styrkja frá frönskum 
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yfirvöldum vegna þjónustunnar við frönsku fiskimennina en einnig komu til styrkir frá 

einstaklingum og samtökum. Franskar systur voru meðal fyrstu St. Jósefssystranna sem komu 

til landsins og störfuðu bæði í Reykjavík og á Fáskrúðsfirði. Systurnar voru annars af ýmsum 

þjóðernum, langflestar þýskar en menntaðar og þjálfaðar í Danmörku.
162

  

St. Jósefssystur sinntu einnig strax í upphafi Íslendingum, bæði með heimahjúkrun og 

ýmiss konar aðstoð við fátæka, sérstaklega utan vertíða franska fiskveiðiflotans. Árið 1902 

höfðu þær reist fyrsta almenna nútímasjúkrahúsið á Íslandi á Landakotshæð, stofnun sem í 

senn þjónaði sem bæjarsjúkrahús, landspítali og kennslustofnun næstu áratugina. 

Byggingin var fjármögnuð með erlendu láni, söfnunarfé frá sr. Jóni Sveinssyni og 

framlagi frá kaþólska biskupnum í Danmörku. Nýi Landakotsspítalinn sinnti ekki 

sérstaklega frönskum sjómönnum enda hófu frönsk stjórnvöld byggingu spítala í 

Reykjavík árið 1902 vegna sjómannanna. Úr frönsku tengingunni dró því smám saman en 

franska var samt opinbert mál St. Jósefssystra fram um miðja 20. öld.
163

 Hér verða ekki 

raktar þær deilur sem sköpuðust í landinu vegna byggingar Landakotsspítala og hjúkrunar- 

og kennslustarfa St. Jósefssystra á upphafsárunum í Landakoti.
164
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8 Breyttir tímar, ný viðhorf 

Eins og áður er getið dró mikið úr neikvæðum skrifum í blöðum og tímaritum um 

fiskveiðar Frakka upp úr aldamótunum 1900. Jákvæðari afstöðu gagnvart Frökkum fór 

smám saman að gæta í blaðaskrifum. Ýmsar orsakir lágu þar að baki. Ein mikilvæg ástæða 

mildari viðhorfa Íslendinga til Frakka þegar kom fram á 20. öld er án efa sú að við lok 19. 

aldar fóru Frakkar að sýna Íslandi talsverðan áhuga með auknum umsvifum og ýmiss 

konar starfsemi hér á landi sem að hluta tengdist aukinni aðstoð við frönsku sjómennina. 

Hér er m.a. átt við byggingu og rekstur spítala á þremur stöðum á landinu, skipan 

sendiræðismanns í Reykjavík, stofnun félagsins Alliance française og boð til Háskóla 

Íslands um að kosta lektor í frönsku og frönskum bókmenntum snemma á 20. öld. 

Önnur ástæða fyrir breyttum viðhorfum til Frakka var sjálfsagt breytingin sem varð á 

sókn erlendra þjóða á Íslandsmið undir lok 19. aldar. Þá mátti líka merkja ákveðin 

hnignunarmerki á fiskveiðum Fransmanna, skipum tók að fækka og notkun nýrrar tækni 

við veiðarnar sem aðrar þjóðir tileinkuðu sér var hægfara hjá Frökkum.  

Þegar kom fram um 1890 fóru erlendir botnvörpungar, mest enskir, að leita á 

Íslandsmið og fjölgaði þeim hratt næstu árin. Árið 1904 voru 180 botnvörpungar að 

veiðum við Ísland, þar af 150 breskir. Íslendingum var ljóst að þessi nýja tækni við 

veiðarnar var miklu skaðlegri fiskimiðunum og hagsmunum landsmanna, ekki síst við 

Faxaflóa, en sú sem tíðkaðist á skútunum, auk þess sem erlendir togarar beittu yfirgangi 

og virtu tíðum ekki mörk landhelginnar. Alþingi hafði árin 1889 og 1894 sett lög gegn 

botnvörpuveiðum til að sporna við yfirgangi erlendra togara. Þær aðgerðir leiddu til deilna 

við Breta sem þvinguðu Íslendinga til nokkurra tilslakana og enduðu með samningi milli 

danskra og breskra stjórnvalda um landhelgina árið 1901. Verður hér ekki frekar fjallað 

um þá atburði, en þeir hafa af sumum fræðimönnum verið kallaðir þorskastríð.
165

 Fyrstu 

frönsku togararnir, fjórir að tölu, komu á miðin við Ísland 1903 og fjölgaði nokkuð eftir 

það en Frökkum tókst þó aldrei að koma sér upp öflugum togaraflota hér við land.
166
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Í áðurnefndri grein Bjarna Sæmundssonar í Andvara 1896 sagði höfundur m.a.: „Af 

því sem jeg hefi nú sagt um fiskveiðar Englendinga hjer, má sjá, að það eru þeir sem gjöra 

oss mest ógagn“.
167

 

Í endurminningum danska prestsins Max Osterhammel sem starfaði við kaþólska 

trúboðið á Fáskrúðsfirði á síðustu árum 19. aldar segir m.a. þegar lýst er veiðum 

Englendinga og Frakka við Ísland og viðhorfum til þeirra:  

Þeir nota sem sé netategundir sem þurrausa miðin og skafa sjávarbotninn án þess 

að taka minnsta tillit til hrygningar eða annarra fisktegunda sem þeir kæra sig ekki 

um ... Héldu ensku togararnir sig utan íslenskrar landhelgi væri öðru máli að gegna 

… Vegna þessa eru Englendingar illa þokkaðir en Frakkar vel séðir því að þeir láta 

sér nægja að veiða einungis á færi.
168

  

Í Lögréttu mátti líka árið 1913 sjá umfjöllun um hvernig veiðar útlendinga við landið 

hefðu verið að breytast á undanförnum árum: 

Áður en botnvörpungarnir komu hjer til sögunnar, hjeldu sig seinni part vertíðar og 

fram eftir vorinu alt að 100 frakkneskra fiskiskipa á svæðinu frá Vestmannaeyjum 

og austur á móts við Hjörleifshöfða, en venjulegast voru þau utan við landhelgina 

og gerðu ólíkt minna tjón … en botnvörpuskipin, sem hafa eyðilagt aflabrögð 

frakknesku seglskipanna, eins og íslensku róðrarskipanna …
169

 

8.1 Frönsku spítalarnir 

Spítalarnir sem reistir voru á vegum franskra stjórnvalda hér á landi gerbreyttu aðstöðunni 

til að veita sjómönnunum læknishjálp en hún stóð heimamönnum að jafnaði einnig til 

boða. Í Þjóðólfi árið 1904 mátti t.d. lesa auglýsingu frá Christian Zimsen, kjörræðismanni 

Frakka í Reykjavík, um að sjúklingum væri nú veitt móttaka en að Frakkar hefðu ætíð 

forgangsrétt. Verðskrá fylgdi og var sérstaklega hagstæð Íslendingum þar sem þeir 

greiddu aðeins hálft gjald.
170

 

Frönsku spítalarnir í Reykjavík, á Fáskrúðsfirði og í Vestmannaeyjum voru reistir á 

árunum 1902–1906. Spítalinn í Reykjavík hóf starfsemi árið 1903, 

Fáskrúðsfjarðarspítalinn 1905 og Vestmannaeyjaspítalinn árið 1907. Spítalarnir höfðu 

mikil áhrif á þeim stöðum sem þeir störfuðu. Þeir voru allir vandaðir að byggingu og 

búnaði, sérstaklega spítalarnir í Reykjavík og á Fáskrúðsfirði, en þar reistu Frakkar einnig 

læknisbústað. Spítalarnir voru fyrir Frakka og aðra erlenda sjúklinga, en einnig Íslendinga, 
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síst þó í Vestmannaeyjum, þar sem sá spítali var miklu minnstur og var að jafnaði rekinn 

aðeins hálft árið, en hinir allt árið. Til spítalanna voru ráðnir íslenskir læknar sem allir 

töluðu frönsku. Læknarnir á spítölunum á Fáskrúðsfirði og í Vestmannaeyjum voru 

jafnframt héraðslæknar og kjörræðismenn Frakka. Á spítölunum störfuðu sérmenntaðar 

franskar hjúkrunarkonur og einhverjar þeirra töluðu jafnframt bretónsku. Á spítalanum í 

Reykjavík var íslensk yfirhjúkrunarkona sem talaði frönsku.  

Frönsku spítalarnir voru í umsjón flotamálaráðuneytisins en utanríkisþjónustan skyldi sjá 

um reksturinn á hverjum stað með aðstoð ræðismanna sinna. Í kringum reksturinn var 

stofnað velferðarfélagið Société des hôpitaux français d‘Islande (Félagið um franska spítala 

á Íslandi) og voru útgerðarmenn í Dunkirque þar áhrifamiklir. Nokkurrar tortryggni gætti 

milli frönsku spítalanna þriggja og spítalaskipa trúarsamtakanna fyrstu árin en hún minnkaði 

er á leið og dæmi eru um samvinnu þessara aðila. Með fyrri heimsstyrjöldinni dró mjög úr 

starfsemi frönsku spítalanna og við lok hennar var hún aðeins svipur hjá sjón.
171

  

Á því tímabili sem frönsku spítalarnir störfuðu af fullum krafti, þ.e. fram að fyrri 

heimsstyrjöld, var ekki mikið um þá fjallað í íslenskum blöðum umfram stuttar fréttir af 

starfseminni eða starfsfólki þeirra. Þannig mátti t.d. sjá í Lögréttu árið 1907 athyglisverðar 

tölur um fjölda íslenskra sjúklinga á Franska spítalanum í Reykjavík árið áður, en þeir voru þá 

70 á móti 26 Frökkum.
172

 Þó má finna lengri umfjöllun í blöðum þar sem bent var á hve 

Frakkar gerðu vel við Íslendinga með því að reka hér spítala og sýnt fram á hve vel hafi tekist 

til með að fá til þeirra íslenska lækna og vel menntaðar franskar hjúkrunarkonur.
173

 Jafnframt 

mátti í einhverjum tilvikum sjá viðameiri umfjöllun um spítalana í blöðunum tengda gagnrýni 

á bæjaryfirvöld fyrir að ætla útlendingum að sjá fyrir sjúkrahúsaþörfinni í Reykjavík 

(Landakot, Franski spítalinn, Holdsveikraspítalinn).
174

  

Hvað gekk Frökkum til með að bjóða Íslendingum að nota spítalana og krefja þá um 

helmingi lægra gjald en aðra? Ef til vill vildu þeir aðeins nýta að fullu þá starfsemi sem 

fyrir var og hjálpa þannig til í bágum aðstæðum landsmanna í heilbrigðismálum. Ef til vill 

var þetta gert að áeggjan íslensku læknanna sem þekktu vel þörfina fyrir sjúkrahús-

þjónustu í landinu. Líklegt er þó að fleira hafi spilað inn í og að Frakkar hafi viljað skapa 

sér jákvæð viðhorf meðal landsmanna á þessum tíma til að auka áhrif sín.  
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Starfsemi frönsku spítalanna, hjúkrunarþjónusta kaþólska trúboðsins og frönsku 

trúarsamtakanna áttu án efa vissan þátt í að skapa jákvæðari afstöðu til Frakka, því að 

landsmenn nutu góðs af. Auk spítalanna á vegum franskra stjórnvalda veittu bæði læknar 

spítalaskipanna og kaþólsku systurnar í Landakoti og á Fáskrúðsfirði landsmönnum nokkra 

læknishjálp í landi þar sem læknisþjónusta var af skornum skammti og sjúkrahús varla til. 

Þrátt fyrir þetta voru Íslendingar á þessum tíma lítið tilbúnir til að leggja eitthvað af mörkum 

til þessarar þjónustu eins og sést af ósk sem barst frá franska sendiherranum í Kaupmanna-

höfn til danska utanríkisráðuneytisins haustið 1907 með beiðni um að útsvar yrði fellt niður 

eða lækkað á hjúkrunarkonunum við frönsku spítalana á Íslandi. Ástæðan var erfiður 

fjárhagur félagsins um spítalareksturinn en samkvæmt samningum við hjúkrunarkonurnar 

skyldi félagið greiða opinber gjöld þeirra. Rökin fyrir beiðninni um niðurfellingu voru þau 

að Íslendingar nytu góðs af þjónustunni, hér væri um mannúðarstörf að ræða og að líf 

hjúkrunarkvennanna væri erfitt og sneytt öllum þægindum. Er skemmst frá því að segja að í 

svörum sýslumannanna á Eskifirði og í Vestmannaeyjum til stjórnaráðsins kom fram að 

viðkomandi hreppsnefndir  hefðu hafnað beiðninni. Bæjarfógetinn í Reykjavík féllst þó með 

fyrirvörum á nokkra niðurfellingu útsvarsins „með því að Reykjavíkurbúar haf[a] veruleg 

not af spítalanum með vægum kjörum“.
175

  

8.2 Fyrsti erlendi sendiræðismaðurinn á Íslandi 

Árið 1862 höfðu Frakkar skipað sinn fyrsta kjörræðismann á Íslandi, Danann Niels A. S. 

Randrup, lyfsala í Reykjavík. Hafði hann lengi verið Frökkum innan handar með ýmsa 

fyrirgreiðslu og heimili hans viðkomustaður ýmissa útlendinga, ekki síst Frakka.
176

 Smám 

saman bættust við fleiri kjörræðismenn Frakka víðar um land, s.s. á Fáskrúðsfirði, 

Seyðisfirði, Akureyri, Patreksfirði og í Vestmannaeyjum. Í Reykjavík störfuðu 

kjörræðismenn í kjölfar Randrups til ársins 1908. 

Í ágúst 1906 birtist lítil frétt í Ísafold um að franski sendiherrann í Kaupmannahöfn, P. 

M. Crozier, væri staddur í Reykjavík í nokkurra daga heimsókn og hafi komið og fari til 

baka með frönsku herskipi. Í blaðinu sagði: „Þetta ferðalag sendiherrans kvað vera 

kynnisför og ekki annað“.
177

 Önnur frétt sagði sendiherrann hafa komið fyrst til 
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Fáskrúðsfjarðar og síðan Vestmannaeyja og að erindið væri að líta eftir frönsku 

sjúkrahúsunum, auk þess sem ferðin væri honum til heilsubótar.
178

 Annars virtist koma 

sendiherrans ekki vekja neina sérstaka athygli í blöðunum en tilvitnunin í Ísafold hér að 

framan gæti þó bent til að einhverjir hafi litið svo á að fleira lægi að baki en upp var gefið.  

Líklegt verður að telja að ferð sendiherrans hafi tengst áhuga franskra stjórnvalda á að 

standa vörð um hagsmuni sína á Íslandi og auka áhrif sín í landinu með því að koma upp 

stöðu sendiræðismanns. Tveimur árum eftir heimsókn franska sendiherrans, eða árið 1908, 

skipuðu Frakkar, fyrstir erlendra ríkja, sendiræðismann í Reykjavík. Skipan hans var 

merki um breytta stöðu Íslands í heiminum við það að landið hafði fengið heimastjórn 

1904. Um þessa ákvörðun Frakka voru blöðin stuttorð en ekki leið á löngu áður en fréttir 

af nýja konsúlnum, Jean Paul Brillouin, urðu tíðar.  

Brillouin var álitinn velviljaður Íslendingum en hann var enginn venjulegur embættis-

maður og umdeildur innan frönsku utanríkisþjónustunnar. Yfirlýsingar hans og ummæli, 

s.s. um hernaðarlegt og verslunarlegt mikilvægi Íslands fyrir Frakkland, gátu verið 

viðkvæmar gagnvart dönskum stjórnvöldum sem óttuðust franska ásælni á Íslandi. Fyrir 

kom að frönsk stjórnvöld þyrftu að afneita málatilbúnaði Brillouins er Danir sendu 

fyrirspurnir um yfirlýsingar hans.
179

  

Deilur Brillouins og bæjaryfirvalda vegna meintra brota á byggingarsamþykkt í 

tengslum við byggingu útihúss við konsúlsbústað sem hann hafði reist í útjaðri 

Reykjavíkur (nú Höfði) urðu talsvert fréttaefni í íslenskum blöðum.
180

 Fleira varð einnig 

tilefni blaðaskrifa um Brillouin, ekki síst deilur vegna lóðarkaupa hans af Jóni Jenssyni 

yfirdómara.
181

 Bæði þessi mál enduðu sem dómsmál.  

Heimastjórnartímabilið á Íslandi einkenndist af miklum væntingum og bjartsýni um 

möguleika landsins til framfara. Miklar breytingar voru að verða á íslensku samfélagi en 

fjárhagur landsins var mjög slæmur. Þörf var á erlendu fjármagni til að uppbygging 

atvinnuvega og innviða samfélagsins gætu orðið að veruleika. Áhrifamiklir Íslendingar 

leituðu til Brillouins konsúls í þessu skyni og snemma árs 1909 kom hann til landsins með 

hátt lánstilboð frá stórum banka í París, en það skilyrði var sett að danska ríkið ábyrgðist 

lánið. Hugmyndin um að stofna nýjan banka með frönsku fjármagni, Samvinnubanka 
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íslenskra fasteigna, fæddist í kjölfarið og hlaut í fyrstu hljómgrunn meðal æðstu manna á 

Íslandi. Franska lánið og bankahugmyndin hleyptu af stað atburðarás í íslenskum 

stjórnmálum sem ekki verður rakin hér en fól meðal annars í sér samkeppni um lán frá 

enskum aðilum fyrir atbeina Einars Benediktssonar. Enska lánið fékk um sinn stuðning 

íslenskra ráðamanna og Brillouin taldi sig svikinn.
182

  

Í frétt í Fjallkonunni í mars 1911 um að nýr franskur sendiræðismaður hefði verið skipaður 

á Íslandi og að Brillouin léti af embætti var því haldið fram að breytingin stafaði af dönskum 

undirróðri gegn Brillouin sem hefði verið þeim þyrnir í augum og að íslensk stjórn og 

embættismannalið hefðu hallast á þá sveifina. „[H]afa þeir átt í ýmsum leiðinlegum þrætum 

við konsúlinn, sem hvorki hafa aukið veg sjálfra þeirra né landsins“. sagði um það mál í 

Fjallkonunni.
183

 Fleiri dæmi eru um að Brillouin væri komið til varnar. Þannig skrifaði t.d. 

Ísafold, um leið og blaðið fagnaði skipan erlendra konsúla til Íslands: „[Brillouin] hefur verið 

gert sitt af hverju til miska hér í bænum –  algerlega að ástæðulausu og þarflausu … Og vera 

mega hinir erlendu fulltrúar vissir um, að allir góðir menn á landi hér telja illa farið, að farið er 

að bekkjast til við þá að ástæðulausu, svo sem hér hefur gert verið gagnvart öðrum þeirra“.
184

 

Við konsúlsembættinu árið 1911 tók Alfred Blanche sem gegndi því til 1916. Þegar Blanche 

varð sendiræðismaður keypti franska ríkið glæsilegt hús við Skálholtsstíg sem síðan hefur 

verið aðsetur franskra sendiræðismanna og sendiherra.
185

 

Brillouin var þó áfram á Íslandi þar sem hann hafði mikil áform um virkjanir á 

Suðurlandi, hafnargerð í Þorlákshöfn og námugröft á Austurlandi með frönsku fjármagni í 

samvinnnu við nokkra stórhuga Íslendinga. Framkvæmdaáform  Brillouins voru í 

samkeppni við umsvif Einars Benediktssonar og fleiri. Urðu þau tilefni mikillar 

umfjöllunar á Íslandi og blöð í Danmörku skrifuðu um  málið, s.s. Berlingske Tidende. 

Þessi umsvif  Brillouins vöktu enn illar grunsemdir í Danmörku en frönsk stjórnvöld 

fullvissuðu dönsku stjórnina um að þau hygðust ekki efla ítök sín á Íslandi og að Brillouin 

hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Fyrirætlanir Brillouins um stórframkvæmdir á Íslandi 

runnu allar út í sandinn og sama hafði gerst með franska lánið og bankann. Konsúllinn 

fyrrverandi fór alfarinn frá Íslandi haustið 1913.
186

 

Skrif íslensku blaðanna um Brillouin, athafnir hans og framkvæmdaáætlanir, voru á 

köflum hörð, bæði meðan hann var ræðismaður og eins þegar hann vann að undirbúningi 
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stórframkvæmda í landinu. Þau voru sérstaklega óvægin í blaðinu Reykjavík undir ritstjórn 

Jóns Ólafssonar. Svaraði Brillouin stundum fyrir sig í íslensku blöðunum til að skýra sitt 

mál. Skrif íslensku blaðanna voru þó ef til vill allt eins mikið vitni um átök og flokkadrætti 

í íslenskum stjórnmálum þessa tíma og tengd ólíkum sjónarmiðum um framtíð landsins. 

Franskt fjármagn til uppbyggingar í landinu og framkvæmdaáætlanir Brillouins áttu sér 

um tíma fylgismenn meðal Íslendinga en aðgerðir hans voru umdeildar. Ekki er heldur 

ólíklegt að einhverjir meðal íslenskra embættismanna og stjórnmálamanna hafi deilt 

skoðunum Dana á Brillouin og ótta þeirra við franska ásælni.  

8.3 Fyrsti erlendi lektorinn við Háskóla Íslands 

Í bréfi Blanche, sendiræðismanns Frakka og eftirmanns Brillouins, til ráðherra Íslands, 

Kristjáns Jónssonar, í ágúst 1911 segist hann strax í framhaldi af stofnun Háskóla Íslands 

fyrr um sumarið hafa borið upp þá tillögu við ríkisstjórn Frakklands að hún „sýndi Íslandi 

áþreifanleg merki um þann áhuga sem vér höfum fyrir þróun Háskóla Íslands með því að 

auðvelda hinni nýju stofnun að skipuleggja kennslu í frönsku“. Hafi þessi tilllaga strax 

verið samþykkt og því bjóðist frönsk stjórnvöld nú til að senda Háskóla Íslands menntaðan 

kennara sem gæti hafið störf um haustið.
187

 

Í tilkynningu frá Háskóla Ísland haustið 1911 kom fram að nýi franski lektorinn, André 

Courmont, mundi halda tvo fyrirlestra vikulega um franskar bókmenntir, svo og kenna 

tvær kennslustundir í frönsku fyrir byrjendur og einnig tvær fyrir lengra komna.
188

 Hélst 

sama fyrirkomulag á kennslunni þau tvö háskólaár sem Courmont starfaði og mjög svipað 

skólaárið 1913–1914 með nýjum sendikennara.
189

 Skömmu eftir að franski lektorinn hóf 

störf sagði Ísafold að aðsókn að tímum hans hefði verið svo mikil að hann hefði ekki getað 

tekið á móti nærri öllum sem vildu.
190

 Eitthvað hefur þó dregið úr aðsókninni er fram liðu 

stundir eins og sjá má af grein eftir „Jeune homme“ („Ungan mann“) í Vísi síðla árs 1913, 

en þá var reyndar kominn nýr sendikennari. Greinarhöfundur var fullur aðdáunar á 

franskri tungu og bókmenntum og framtaki franskra stjórnvalda:  

Fárra þjóða bókmenntir munu vera jafn fjölskrúðugar eða standa framar 

bókmenntum Frakka. Þetta finna þeir sjálfir og engin þjóð lætur sjer jafn annt um 

að útbreiða þekkingu meðal annara þjóða á tungu sinni og bókmenntum, og franska 

þjóðin … Franska stjórnin sendir á ári hverju menn víðsvegar út um lönd, til þess 
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að kenna fólki frönsku, sem mörgum þykir hljómfegurst allra núlifandi mála. 

Frakkar hafa líka munað eftir okkur, – þótt við eigum ekki því að venjast, að aðrar 

þjóðir „taki oss með í reikninginn“.
191

   

Í grein í Ísafold árið 1912 þar sem Guðmundur Finnbogason lofaði þá velvild Frakka 

gagnvart íslensku þjóðinni að bjóða Háskóla Íslands sendikennara til starfa fjallaði hann 

m.a. um hinn margvíslega ávinning sem Íslendingar hefðu af þessu boði, ekki einungis 

vegna möguleikanna á auknum kynnum við franska tungu og menningu heldur einnig 

vegna tækifæranna sem sköpuðust til kynningar á íslenskum bókmenntum í Frakklandi. 

Hvatti hann jafnframt Alþingi til að veita lektornum styrk sem þakklætisvott.
192

 Varð 

þingið við þeirri beiðni.
193

 

Nýr franskur sendikennari, Alexander Barraud, tók við starfi Courmonts haustið 1913 

en var kallaður í stríðið 1914 og féll á vígvellinum. Að tilstuðlan Alliance française 

annaðist Páll Sveinsson menntaskólakennari um tíma eftir það fyrirlestrahald í frönskum 

fræðum við Háskóla Íslands.
194

 

Samkeppni Frakka og Þjóðverja á þessum tímum birtist á Íslandi m.a. í því að hinir 

síðarnefndu brugðust snemma árs 1912 við boði Frakka um franskan lektor við Háskóla 

Íslands. Þýski fræðimaðurinn Carl Küchler setti sig þá í samband við Íslandsráðherra, 

Kristján Jónsson, og sagðist ætla að beita sér við þýsk stjórnvöld til að þau færu að dæmi 

Frakka og sendu Háskóla Íslands þýskan lektor. Óskaði hann eftir liðsinni ráðherra ef 

þýska utanríkisráðuneytið sendi fyrirspurn um málið. Küchler hafði einnig snúið sér til 

viðskipta-ráðunauts Íslands í Kaupmannahöfn sem einnig beitti sér í málinu gagnvart 

ráðherranum.
195

 Var málið frágengið árið 1914.
196

 Stríðið hindraði hins vegar að lektorinn 

hæfi störf þar sem hann var handtekinn af Bretum er hann var á leið frá Íslandi sama ár.
197

 

8.4 Íslenskt Alliance française félag  

Hinn 16. október 1911 komu saman á Hótel Íslandi í Reykjavík nokkir Íslendingar til að 

leggja drög að stofnun félagsins Alliance française á Íslandi. Stofnfélagar voru 33.
198

 Hver 

var ástæða þess að Alliance française félag sem tengdist alþjóðlegri hreyfingu með 
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aðalbækistöðvar í París var stofnað í rúmlega tíu þúsund manna bæ norður í höfum og 

hverjir áttu þar hlut að máli? Var jarðvegur fyrir slíkt félag? Samkvæmt reglum sem giltu 

um Alliance française félög utan Frakklands skyldu þau lúta lögum heimalandsins og vera 

stjórnað af heimamönnum. Hins vegar skyldu félögin samþykkt af móðurfélaginu í París 

og njóta stuðnings þess og franskra stjórnvalda.199 

Í fundargerð stofnfundarins í október 1911 kemur fram að Guðmundur Finnbogason 

heimspekingur hafi gert grein fyrir tilgangi og nauðsyn slíks félags. Áhersla var lögð á að 

franska væri töluð á fundunum og var það síðar gjarnan ítrekað á fundum félagsins. 

Fundargerðir voru ávallt ritaðar á frönsku. Á stofnfundinum var Alfred Blanche konsúll 

sem lýsti yfir ánægju með framtakið og lofaði að hjálpa til við framkvæmdina. Honum var 

síðan með bréfi tilkynnt um kjör hans sem heiðursforseta. Gilti slík regla síðan um frönsku 

sendiræðismennina hér á landi. Varla fer milli mála að Blanche konsúll gegndi 

lykilhlutverki við stofnun félagsins. Var hann án efa aðalhvatamaðurinn að stofnun þess, 

samanber náin tengsl franska utanríkisráðuneytisins og móðurfélags Alliance française. 

Blanche sá um tengslin við félagið í París, s.s. vegna upphaflegrar viðurkenningar á 

íslenska félaginu, og um önnur samskipti.
200

 

Fyrsti aðalfundur íslenska Alliance française félagsins eða Franska félagsins, eins og 

það var gjarnan kallað á þessum tíma, var haldinn í Bárubúð í janúar 1912 og var þá kosin 

fimm manna stjórn. Fyrsti forseti félagsins var kosinn Magnús Stephensen, fyrrverandi 

landshöfðingi, en varaforseti var Guðmundur Finnbogason. Aðrir í stjórn voru Páll 

Þorkelsson gullsmiður, sem var ritari félagsins, Halldór Daníelsson yfirdómari, Pétur Þ. J. 

Gunnarsson hótelstjóri og Brynjólfur Björnsson tannlæknir. Af þessum lista er ljóst að 

stjórn félagsins var skipuð betri borgurum í Reykjavík. Engar konur voru í stjórninni, en 

annar tveggja endurskoðenda var kona. Fyrsta konan til að sitja í stjórn félagsins var Thora 

Friðriksson, en hún var kosin til stjórnarsetu árið 1914. Löngu síðar, eða árið 1932, varð 

hún forseti félagsins og enn síðar kjörin heiðursforseti.
201

  

Lög Alliance française í Reykjavík voru frágengin á íslensku og frönsku og samþykkt 

á aðalfundinum í janúar 1912. Þau voru í kjölfarið prentuð og send móðurfélaginu í París. 

Samkvæmt lögunum var markmið félagsins að stuðla að útbreiðslu franskrar tungu og 
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franskrar menningar á Íslandi  Til að gerast félagi þurfti meðmæli tveggja félagsmanna og 

samþykki stjórnar.
202

  

Páll Þorkelsson, ritari Alliance française, sagði í alllangri blaðagrein um félagið þar 

sem hann minntist ársafmælis þess að það hafi verið stofnað af „nokkrum 

frönskuskiljandi, frönskumælandi og frönskuunnandi bæjarbúum, jafnt konum sem 

körlum …“. Í sömu grein spáði Páll félaginu góðri framtíð, jafnvel einnig úti á landi, sem 

megi sjá af því „hve alveg ótrúlega margir hjer í Reykjavík get[i] nú fleytt sjer í frönsku, 

og enn aðrir – og þeir ekki allfáir, sem tala – sem menn segja: vel frönsku“.
203

   

Félaginu bárust strax á fyrstu árunum bókagjafir, m.a. frá Alliance française í París, 

franska kennslumálaráðuneytinu og frá Brillouin sendiræðismanni á Íslandi. Húsnæðismál 

ollu erfiðleikum öll árin. Fundir voru haldnir á ýmsum stöðum, s.s. á Hótel Íslandi, í 

Bárubúð og Iðnó. Einn stjórnarmanna hélt utan um bókakostinn á heimili sínu og sá um 

útlán á bókum þar síðdegis tvisvar í viku. Félagsgjöld voru innheimt og fjárstyrkir bárust 

reglulega frá félaginu í París, kennslumálaráðuneytinu franska og einnig frá velunnurum 

innanlands. Fjárhagur félagsins var þó erfiður. Skýrslur um starfsemina voru reglulega 

sendar til móðurfélagsins í París. Í bréfi stjórnar til Alliance française í París árið 1913 

kom fram að félagsmenn væru orðnir 60. Frönskukennsla fyrir almenning á vegum 

íslenska félagsins hófst ekki fyrr en 1924 og olli því bæði skortur fé og húsnæði.
204

   

Auk aðalfunda voru fyrstu árin almennt haldnir fjórir skemmti- og fræðslufundir á ári, 

allir með miklum menningarbrag. Á fundunum voru fyrirlestrar haldnir á frönsku, oftast 

um franskt efni, en þó stundum um íslenskt efni á frönsku, t.d. á tíma Andrés Courmonts 

sendikennara við Háskóla Íslands og þegar hann varð kjörræðismaður á Íslandi frá 1917 

um nokkurra ára skeið. Haustið 1912 fjallaði t.d. Thora Friðriksson um frönsku 

trúbadorana. Á fundunum var mikið um upplestur á frönskum ljóðum og á óbundnu máli. 

Meðal upplesara voru t.d. Courmont, Blanche sendiræðismaður og Guðmundur Björnsson 

landlæknir. Stuttir leikþættir á frönsku voru stundum fluttir. Einnig voru frönsk sönglög 

flutt af íslenskum söngvurum og undirleikurum, s.s. Valborgu Einarsson og Ínu 

Daníelsson. Á fundunum voru alltaf veitingar og oft var dansað og tekið í spil. Stóðu 

skemmtifundirnir oft fram yfir miðnætti. Tenging félagsins við frönsk stjórnvöld og 

lýðveldisandann er nokkuð ljós, t.d. var boðað til fundar í félaginu í febrúar 1913 til að 

fagna nýjum forseta franska lýðveldisins, Raymond Poincaré, og franski þjóðsöngurinn  

                                                 
202

 Af. Fundargerðabók 1, 12. janúar 1912. 
203

 Páll Þorkelsson, „Franska fjelagið“, Sunnanfari 1. febrúar 1913, bls. 12–13.  
204

 Af. Fundargerðabók 1. Sjá t.d.: 31. október 1912 og 31. janúar 1913; Albert Zarzecki, „L‘Alliance 

française de Reykjavík“, bls. 10.  



60 

„La Marseillaise“ var þá sem oftar sunginn. Í fundargerðum félagsins frá vori 1914 má 

lesa um undirbúning og framkvæmd glæsilegs skemmtifundar með veitingum, dansi og 

söng sem yfirmönnum á eftirlitsskipinu Le Levoisier var boðið til.
205

 

Erfiðleikar vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar, þar á meðal fjárskortur, hömluðu 

starfsemi félagsins og á árunum 1916–1918 voru aðeins haldnir aðalfundir og einhverjir 

stjórnarfundir. Þó tókst árið 1916 fyrir tilstuðlan félagsins að tryggja aðgang að tímaritinu 

Revue des deux mondes á Landsbókasafni. Á fundi í nóvember 1914 var samþykkt að 

safna ullarsokkum handa frönskum hermönnum í skotgröfum og voru 150 pör send.
206

  

Fundir Alliance française hafa verið kærkomin tilbreyting í tiltölulega fábreyttu félagslífi 

í Reykjavík á þessum tíma. Einnig er ljóst að félagsaðild og þátttaka í fundum höfðuðu til 

betri borgara í bænum og voru merki um ákveðna stéttarstöðu í samfélaginu. Athygli vekur 

að þær allmörgu konur sem getið er um í fundargerðunum bera allar ættarnöfn, s.s. 

Stephensen, Finsen, Einarsson, Sigurðsson og Aðalsteins, að ógleymdri Friðriksson. 

Talsverð festa var í stjórn félagsins fyrstu árin og fremur litlar mannabreytingar fram 

til ársins 1920. Thora Friðriksson tók við af Páli Þorkelssyni sem ritari 1914. Páll 

Sveinsson frönskukennari við Menntaskólann í Reykjavík var kosinn forseti í stað 

Magnúsar Stephensens sem baðst undan endurkjöri árið 1915 og Guðmundur Finnbogason 

hvarf úr stjórn sama ár.
207

  

Síðla árs 1913 fór að vanta fundargerðir í fundargerðabók Alliance française, fundarboð 

voru skráð en annars eru auðar síður í bókinni. Augljóst er að til einhvers ágreinings hefur 

komið innan stjórnarinnar og ef til vill einhvers eða einhverra í stjórninni við Blanche 

ræðismann því að janúarbyrjun 1914 sagði ritari félagsins, Páll Þorkelsson, sig úr félaginu og 

Thora Friðriksson tók við starfi hans, eins og áður segir, á aðalfundi seint í janúar 1914.
208

 

Einhver vísun kann að vera í þetta mál í blaðinu Ingólfi þar sem síðar sama ár var birt 

lofsamleg umfjöllun um nýútkomna orðabók Páls en í greininni var spurt:  

Hvernig stendur á að Frakkar, sem þetta er unnið fyrir í sjálfu sér, sýna engan lit á, 

að þeir kunni að meta það við höfundinn? Þeir eru – óefað fyrir milligöngu 

erindreka síns hér – að krýna titlum og heiðursmerkjum á ýmsa, er aldrei hafa gert 
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þeim neitt gagn, … en álúð þessa manns við tungu þeirra og fyrirhöfn fyrir 

útbreiðslu hennar … virða þeir að vettugi.
209

  

Hvað átti Guðmundur Finnbogason við á stofnfundi félagsins þegar hann talaði um 

nauðsyn á stofnun slíks félags? Í fundargerðinni kemur það ekki fram. Átti hann við að 

nauðsynlegt væri að skapa vettvang fyrir kynningu á franskri menningu og miðlun hennar 

meðal Íslendinga þar sem franska og frönsk menning gegndi mikilvægu hlutverki í 

heimsmenningunni? Eða átti hann við að samskipti Íslendinga og Frakka og áhugi á 

franskri menningu væru það mikil á Íslandi að félagsskapur af þessu tagi væru þar í 

eðlilegu samhengi? Líklega átti hann við hvort tveggja, því að annað útilokar ekki hitt. 

Hið fyrra var í samræmi við markmið alþjóðasamtakanna og utanríkispólitík franskra 

stjórnvalda, hið síðara var merki um að nægilega margir Íslendingar væru áhugasamir og 

færir um að standa að stofnun slíks félags í Reykjavík. Guðmundur var hvatamaður að 

stofnun félagsins og hafði sterk tengsl við Frakkland sökum námsdvalar í París 1908–1909 

og kynna við heimspekinginn Henri Bergson. Hafði sú dvöl og kynni við Bergson áhrif á 

doktorsritgerð Guðmundar.
210

  

Jafnframt má telja víst að félagið hafi verið stofnað fyrir atbeina franskra yfirvalda 

með milligöngu Blanche konsúls. Þannig var staðið að málum hjá franska utanríkis-

ráðuneytinu, samanber kaflann hér að framan um Alliance française í París. Fréttir 

íslenskra blaða af starfsemi Alliance française styðja þetta líka.
211

 Fyrri konsúll, Brillouin, 

lét sig líka varða velferð félagsins og líklegt verður að telja að í hans tíð sem konsúls, 

1908–1911, hafi hugmyndin um stofnun félagsins verið komin fram. 

Stofnun Alliance française og þátttaka í félagsstarfi þess var leið betri borgara í Íslandi 

til að semja sig að háttum heldri manna annars staðar í Evrópu, staðfesta stéttarstöðu sína 

og gera sig gildandi. Á stofnunina má einnig líta sem merki um vaxandi borgarvæðingu og 

breytinguna sem var að verða á íslensku samfélagi. Með vaxandi þéttbýlismyndun í 

Reykjavík á síðustu áratugum 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. hafði orðið mikil gróska í 

félagamyndun hvers konar. Félög þessi þjónuðu fjölþættum tilgangi, s.s. sem 

menntunarfélög, hagsmunafélög og líknarfélög.
212

 Með Alliance française var komið fram 

félag sem þjónaði nýrri borgarastétt í Reykjavík sem menntunar- og skemmtifélag, en ekki 

síst félag með tengsl við erlent menningarlegt stórveldi.   
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Fréttir og tilkynningar af stofnun Alliance française í Reykjavík og af starfsemi þess á 

næstu árum voru alltíðar í íslenskum blöðum. Er greinilegt að áhugi var fyrir félaginu og 

að starfsemi þess sætti tíðindum í reykvíksku samfélagi.
213

 Þó örlar einnig á einhverjum 

broddi í garð félagsins, sem þó var ekki algengt, t.d. í Vísi í fréttaflutningi af sendingu 

ullarvara til franskra hermanna í stríðinu.
214

  

Stofnun Alliance française félagsins í Reykjavík voru ekki fyrstu afskipti móðurfélagsins í 

París af útbreiðslu franskrar tungu og menningar á Íslandi. Samtökin brugðust fljótt við er St. 

Jósefssystur hófu starfsemi í Landakoti 1896. Sendu þau systrunum peninga, bækur og 

kennsluáhöld á upphafsárunum. Hjá Alliance française í París var í fyrstu álitið að St. 

Jósefssystur rækju skóla bæði í Reykjavík og á Fáskrúðsfirði og var aðstoð miðuð við það en 

slíkt var fljótlega leiðrétt.
215

 Af þessum afskiptum móðurfélagsins í París af skólastarfi St. 

Jósefssystra má sjá að það nýtti sér tengsl við kaþólsk trúarsamtök til að vinna að markmiðum 

sínum þrátt fyrir að vera yfirlýst félag án trúartengsla. 

8.5 André Courmont 

Lektorinn sem frönsk stjórnvöld sendu til starfa við Háskóla Íslands við stofnun hans 

1911, André Courmont, gat sér strax gott orð meðal Íslendinga. Ein af ástæðunum fyrir 

því var vafalaust sú að hann náði fljótt undraverðum tökum á íslensku máli, bæði talmáli 

og ritmáli, og tók miklu ástfóstri við land og þjóð. Eftir að Courmont hvarf af landi brott 

um mitt ár 1913 til að gegna herþjónustu birti Óðinn mjög lofsamlega grein um hann þar 

sem m.a. sagði:  

Það sætir stór-furðu og er víst eins dæmi, hve fljótt Courmont lærði íslensku og samdi 

sig að öllu, sem íslenskt var. Sumarið eftir að hann kom hjer ferðaðist hann nokkuð 

um landið og vissi þá sveitafólk ekki annað en þetta væri íslenskur maður, svo vel var 

hann þá farinn að tala íslensku. Og skömmu áður en hann fór hjeðan, hjelt hann 

fyrirlestur á íslensku og um íslenskt efni fyrir fullu húsi fólks í Reykjavík … Courmont 

vann sjer ást og virðingu hvers manns á meðan hann dvaldi hjer.
216

  

Í heimsstyrjöldinni særðist Courmont og sneri ekki aftur á vígstöðvarnar. Meðan á 

endurhæfingu stóð átti hann í bréfaskiptum við Guðmund Finnbogason og var um þær 

getið í íslenskum blöðum.
217

 

                                                 
213

 Sjá t.d.: Ingólfur 17. janúar og 17. desember 1912 og Ísafold 6. maí 1914. 
214

 „Sokkasamkepni“, Vísir 14. desember 1914, bls. 1.  
215

 Ólafur H. Torfason, St. Jósefssystur á Íslandi, bls. 447–449. 
216

 G.M., „André Courmont“, Óðinn 1. janúar 1914, bls. 77–78. Fleiri blöð birtu fréttir af brottför Courmont, 

t.d. Reykjavík 7. júní 1913 og Ingólfur 10. júní 1913. 
217

 „Courmont“, Ísafold  20. nóvember 1915, bls. 2.  



63 

Courmont sneri aftur til Íslands 1917 og þá sem sendiræðismaður Frakka. Hann gegndi 

því embætti til 1923 en lést skömmu eftir heimkomuna til Frakklands. Hann eignaðist 

marga vini meðal landsmanna á báðum tímabilunum sem hann dvaldist hér. Meðal þeirra 

voru Sigurður Nordal, Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðmundur Finnbogason, en Courmont 

vann með honum að því að snúa doktorsritgerð Guðmundar yfir á frönsku. Kom hún út í 

París 1913 undir heitinu L‘intelligence symphatique.
218

 Courmont hélt fyrirlestra á 

íslensku um íslensk efni, t.d. um Guðrúnu Ósvífursdóttur. Í minningargrein Sigurðar 

Nordals um Courmont sagði hann m.a. frá fundi þeirra í París árið 1921:  

[S]agði ég við hann í gamni, að eina leiðin fyrir hann til þess að verða ódauðlegur 

hefði einmitt verið að koma til Íslands. Í Frakklandi hefði nafn hans týnzt eftir fáar 

kynslóðir. En Íslendingar væru allt of minnugir til þess að gleyma nokkurn tíma 

þessum einkennilega útlendingi, sem Ísland hefði seitt til sín sunnan úr heimi.
219

 

Þetta reyndust orð að sönnu. Nafni Andrés Courmonts er enn haldið á lofti á Íslandi 

meðal Frakklandsvina og fleiri. Fleiri blöð minntust andláts Courmonts, Stephan G. 

Stephansson orti um hann minningarljóð og æ síðan hefur hans verið minnst á Íslandi í 

blaðagreinum, útvarpsþáttum og æviminningum.
220

   

8.6 Afstaða Íslendinga til aukins áhuga Frakka á Íslandi 

Hvað með Íslendinga? Höfðu þeir ekki áhyggjur af umsvifum Frakka hér á landi? „Hvað 

vakir fyrir Frökkum?“ spyr vestur-íslenska blaðið  Heimskringla í stuttri grein síðla árs 

1911. Í greininni eru rakin umsvif Frakka á Íslandi, bæði beinar aðgerðir franskra 

stjórnvalda og athafnir á sviði fjármála og framkvæmda. Síðan segir:  

Velvild Frakka í garð Íslands er mjög eftirtektarverð. Vel má vera, að hún sé nokkurs 

konar viðurkenning eða endurborgun  fyrir allan þann mikla auð sem Frakkar moka 

upp við strendur landsins, og má telja líklegast að svo sé. En einnig má vera að franska 

stjórnin líti girndaraugum til landsins sjálfs, og sé að leggja drögur fyrir að ná því á 

vald sitt … Má vera, að skilnaðarmenn gætu komið því til leiðar, að Ísland slíti 

sambandinu við Danmörku, og yrði sjálfstætt ríki undir vernd Frakklands.
221
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Aðgerðum Frakka virðist þó almennt hafa verið vel tekið á Íslandi, þótt ljóst sé að t.d. 

framkvæmdaáform Brillouins konsúls hafi verið umdeild. Í grein í Sunnanfara 1912 um 

Blanche, sendiræðismann Frakka, sem naut vinsælda hér sagði m.a.:  

Franska þjóðin hefur ekki ætlað að gera það endaslept við okkur; hún hefur komið 

hjer upp fjölmörgum spítölum undir stjórn íslenskra lækna, hún sendir hingað upp til 

lands 2 spítalaskip á ári hverju, sem ekki síður gera sér far um að hlynna að 

íslenskum sjómönnum enn frakkneskum, og loks hefur hún sýnt, að hún er ein af 

þeim þjóðum í Evrópu, sem ekki álítur okkur skynlausa skrælingja, með því að vera 

fyrst allra til að senda hingað innborinn Frakka til að gæta hagsmuna sinna hjer.
222

  

Annað dæmi um jákvæð viðhorf til Frakklands á fyrstu mánuðum styrjaldarinnar er 

greinin „Ísland og ófriðurinn“ eftir Bjarna Jónsson frá Vogi, sem þó var talinn hliðhollur 

Þjóðverjum í stríðinu.
223

 Þar er getið vinsemdar Frakka í garð Íslendinga er þeir sendu 

fyrstir erlendra þjóða kennara í frönsku og frönskum bókmenntum til Háskóla Íslands: 

„Sýnir það bæði virðing fyrir þjóðinni og löngun þeirra til þess að auka friðsamleg 

viðskipti við oss. Enda hafa öll viðskipti vor við þá verið friðsamleg“.
224

  

Endurkoma Courmonts til Íslands árið 1917 varð Morgunblaðinu tilefni til að tjá 

jákvæð viðhorf til Frakklands og þeirra manna sem það hafði sent Íslendingum árin á 

undan, Courmonts, Blanche og Barrauds. Blaðið fjallaði um Frakka sem hina miklu 

„frelsis- og menningarþjóð“. Courmont var í greininni lofaður í löngu máli og um leið var 

Gaimards minnst: „Allir Íslendingar munu fagna komu Courmonts. Veri hann velkominn 

vor á meðal! Og hann er ekki fyrsti aufúsugesturinn, sem hingað kemur frá þeirri þjóð. 

Hingað kom Gaimard fyrir mörgum árum …“.
225

  

Þannig verður ekki betur séð en að margir Íslendingar hafi verið jákvæðir gagnvart 

áhuga Frakka á landi og þjóð og fundist þeim oft á þessum tíma sýnd viðurkenning og 

virðing af þeirra hálfu. Eitt dæmi um þá viðurkenningu var t.d. boð Frakka til Íslendinga á 

hátíð í Rúðuborg árið 1911 þar sem þess var minnst að þúsund ár voru liðin frá því að 

norrænir menn settust að í Normandí. Buðu þeir þremur Íslendingum til hátíðarinnar, þeim 

Skúla Thoroddsen, þáverandi forseta Alþingis, Guðmundi Finnbogasyni og Eiríki 

Magnússyni bókaverði í Cambridge. Þótti Íslendingum sér sómi sýndur með þessu boði en 

eftirmál boðsferðarinnar urðu talsverð heima fyrir. Af einhverjum ástæðum skilaði forseti 

Alþingis sér ekki til minningarhátíðarinnar. Varð það tilefni harðrar gagnrýni á hann í 
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blöðum og á þingi. Bæði var að mörgum þótti fjarvera forsetans vandræðaleg fyrir Ísland 

og svo varð málið tæki ýmissa til að koma höggi á andstæðing í stjórnmálum.
226

 

Ýmsir Íslendingar sáu líka möguleika á fyrirgreiðslu af hálfu Frakka á tímum þegar 

mikill framfarahugur var í landsmönnum og fjármagn skorti til uppbyggingar hér á landi, 

samanber tilraunina til að fá franskt bankalán og að stofna franskan banka hér á landi. 

Erfitt er að meta áhrif einstakra manna eins og Brillouins á viðhorf Íslendinga til Frakka á 

þessum tíma. Blaðaskrif benda til að hann hafi þótt ofláti og að menn hafi lítið botnað í 

honum. Því virðist afstaða til hans hafa verið allneikvæð. Líklegt er þó að skipan fransks 

sendiræðismanns og viðurkenningin sem í henni fólst hafi haft meira vægi til viðhorfa-

myndunar en persónan sjálf. Sendiræðismennirnir tveir sem á eftir komu, Blanche og 

Courmont, voru hins vegar vel látnir og áttu þátt í að skapa jákvæð viðhorf til frönsku 

þjóðarinnar. Frakkar og hinn franski menningarheimur voru þó flestum Íslendingum án efa 

framandi að mörgu leyti. Annar Frakki, baróninn Charles Gouldrée-Boilleau, sem þó var 

fransk-bandarískur, settist að á Íslandi um nokkurra ára skeið við lok 19. aldar og vakti mikla 

undrun og stundum andstöðu landsmanna með framkvæmdum sínum og fyrirætlunum á 

Hvítárvöllum í Borgarfirði og í Reykjavík. Ekki er þó víst að menn hafi séð hann sem Frakka 

að öllu leyti. Hann talaði, auk frönsku, bæði ensku og þýsku og hefur vafalaust einnig notað 

þau mál í samskiptum sínum við landsmenn. Baróninn var vel þokkaður af þeim sem honum 

kynntust og hann þótti koma vel fram við starfsfólk sitt.
227

  

Minningin um Gaimard-leiðangurinn lifði lengi með Íslendingum og hafði án efa áhrif 

á afstöðu þeirra til frönsku þjóðarinnar. Þeir litu svo á að Íslandi hefði með rannsóknar-

leiðangrinum og viðamikilli bókaútgáfu í kjölfar hans verið virðing sýnd. Stundum var 

minningin um leiðangurinn endurvakin í blöðum á þessum tíma. Þegar ein öld var liðin frá 

fæðingu Xaviers Marmiers, eins þekkasta leiðangursmanns Gaimards, birtist t.d. í 

tímaritinu Óðni alllöng grein um þátttöku hans í leiðangrinum og um störf hans.
228

 

Tilvitnunin í Morgunblaðið frá 1917 hér að framan sýnir einnig glöggt að Gaimard og 

rannsóknarleiðangur hans lifðu enn í minningu landsmanna.  
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9 Niðurlag 

Athugun á viðhorfum Íslendinga til Frakka á tímabilinu 1870–1920 leiðir í ljós að jákvæð 

og neikvæð viðhorf toguðust á, sérstaklega fram til aldamótanna 1900. Virðing fyrir 

franskri þjóð, tungu og menningu var vissulega til staðar meðal Íslendinga, en umsvif 

Frakka á Íslandsmiðum og í landi höfðu einnig áhrif á viðhorfin til þeirra.  

Af skrifum íslenskra blaða og tímarita um innlend málefni á síðustu áratugum 19. aldar 

má sjá áberandi neikvæð viðhorf til Frakka. Höfðu slík viðhorf verið að þróast frá því um 

miðja 19. öld samhliða vaxandi sókn franskra fiskiskipa frá héraðinu Flandre-Maritime og 

Bretagne-skaga á Íslandsmið. Skrif þessi voru oft mjög harðorð og niðrandi. Íslendingum 

sveið að sjá hve arður Frakka af því að nýta auðlindina við landið var mikill og hve nærri 

henni var gengið, auk þess sem framferði fiskiskipa þeirra á miðunum truflaði oft veiðar 

Íslendinga sem sóttu sjó mest á opnum bátum. Fyrir komu einnig árekstrar í landi vegna 

háttalags franskra fiskimanna og áhafna herskipa og flutningaskipa, s.s. vegna fuglaveiða 

og sauðatöku. Þrátt fyrir þetta áttu íbúar á þeim stöðum sem fiskiskipin komu að landi oft 

vinsamleg samskipti við frönsku sjómennina.  

Á sama tíma voru virðingin fyrir franskri menningu, frelsishugsjón Frakka og 

minningin um leiðangra Gaimards og Napoléons prins Íslendingum hugstæð. Embættis-

menn, ýmsir menntamenn og kaupmenn áttu góð samskipti við yfirmenn herskipa og 

flutningaskipa og sóttust eftir samneyti við þá, m.a. í veisluhöldum um borð í skipunum og 

heima fyrir. Erlend umfjöllun blaða og tímarita á þessum tíma um Frakkland og frönsk 

málefni sýnir almennt ekki neikvæð viðhorf til frönsku þjóðarinnar, miklu frekar jákvæða 

eða hlutlausa afstöðu og virðingu fyrir Frökkum sem menningarþjóð.  

Staða frönsku á Íslandi var almennt veik á tímabilinu sem um ræðir en ýmsir 

menntamenn og embættismenn lögði sig þó eftir að öðlast færni málinu. Í Lærða 

skólanum í Reykjavík var franska ásamt ensku valgrein sem kennd var utan skólatíma á 

árunum 1846–1877. Umræður um almennar umbætur í skólamálum höfðu verið áberandi í 

samfélaginu og á Alþingi er líða tók á 19. öldina. Krafa um aukna kennslu í „nýju 

málunum“, ensku, frönsku og þýsku, á kostnað latínu og grísku hafði verið hávær. Með 

reglugerð sem sett var fyrir Lærða skólann árið 1877 styrktist mjög staða frönsku í örfá ár. 

Var franska sett skör hærra en þýska og enska og gerð að skyldunámsgrein öll skólaárin 

sex. Í rökstuðningi fyrir sterkri stöðu frönsku var vísað til nauðsynjar þess að íslenskir 
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embættismenn gætu notað frönsku í samskiptum sínum við Frakka vegna veiðanna við 

Ísland. Ástæðan fyrir þessari skipan mála var þó líklega ekki síður sú að Íslendingar fóru í 

þessum efnum að dæmi Dana sem höfðu nokkrum árum áður sett frönsku í fyrsta sæti 

meðal „nýju málanna“.  

Setning reglugerðarinnar fyrir Lærða skólann 1877 olli fjaðrafoki, ekki aðeins vegna 

þess að ýmsir gátu ekki sætt sig við að hlutur fornmálanna minnkaði nokkuð heldur vegna 

sterkrar stöðu frönsku og rýrs hlutar þýsku. Í blöðunum var haldið uppi harðorðri gagnrýni 

á reglu-gerðina. Var þá í rökstuðningi talsvert vísað til framferðis franskra sjómanna á 

Íslandsmiðum og í landi og stóryrðin ekki spöruð. Þannig var neikvæð afstaða landsmanna 

til fiskveiða Frakka hér við land notuð til að berjast gegn sterkri stöðu frönsku í Lærða 

skólanum á þessum tíma. Skilaði það árangri, þótt fleira hafi komið til, því að svo fór að 

þegar árið 1883 var breyting gerð á reglugerðinni. Varð þá algjör viðsnúningur á stöðu 

frönsku og þýsku í Lærða skólanum og franska þá aðeins kennd síðustu tvö skólaárin.  

Á árunum fram að gildistöku nýrrar reglugerðar fyrir Reykjavíkurskóla árið 1904 var 

enska stöðugt að styrkja sig í sessi á Íslandi eins og víðar á Norðurlöndum. Varð hún þá 

aðalnámsgrein en hlutur frönsku og þýsku minnkaði. Eins og sjá má af tillögugerð og 

umræðum á Alþingi á árunum fyrir setningu reglugerðarinnar leit jafnvel svo út um tíma 

að franska yrði aðeins valgreinn í skólanum. Af því varð þó ekki og franska var áfram 

kennd sem skyldunámsgrein síðustu tvö námsárin í Hinum almenna menntaskóla.  

Aðrir almennir skólar buðu ekki upp á nám í frönsku nema Landakotsskóli þar sem 

franska var bæði skyldunámsgrein í barnaskólanum og sömuleiðis í boði á námskeiðum 

fyrir almenning. Nokkuð var um einkakennslu í frönsku og dæmi eru um menn sem lærðu 

frönsku mest af sjálfum sér. Margt bendir til talsverðs áhuga á frönskunámi. 

Þegar komið var fram um aldamótin 1900 fór að draga mjög úr neikvæðri afstöðu til 

Frakka í innlendum fréttum íslenskra blaða og tímarita. Því olli vafalaust að einhverju 

leyti aukin og breytt sókn annarra erlendra þjóða á Íslandsmið. Togaraöldin var runnin upp 

með nýrri tækni og aðstæður að breytast. Bretar voru stórtækir og komnir með mikinn 

togaraflota við landið. Þeir beittu þrýstingi vegna landhelginnar og sýndu oft ofríki. 

Fiskiskútum Frakka var talsvert farið að fækka við upphaf nýrrar aldar og togarafloti 

þeirra varð aldrei mjög öflugur við landið.  

Önnur mikilvæg ástæða fyrir jákvæðari afstöðu Íslendinga til Frakka þegar kom fram á 

20. öld voru ýmis umsvif þeirra hér á landi og sýnilegur áhugi á Íslandi, þótt slíkt væri 

ekki allt óumdeilt á tímum þegar sjálfstæðisbarátta Íslendinga stóð enn. Í aðgerðum 

Frakka hér á landi endurspegluðust að nokkru áherslumál þriðja franska lýðveldisins. Ein 
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ástæða aukinnar starfsemi Frakka á Íslandi var vaxandi skilningur í Frakklandi á 

ömurlegum aðbúnaði franskra fiskimanna við Ísland. Af þessu leiddi að bæði frönsk 

stjórnvöld og kaþólsk trúarsamtök hófu seint á 19. öld að beita sér fyrir bættri þjónustu við 

sjómennina. Frönsk trúarsamtök og endurreist kaþólskt trúboð í Landakoti hófu nálægt 

aldarlokum að veita sjómönnunum andlega þjónustu og læknisþjónustu. Frönsku 

trúarsamtökin sendu spítalaskip á miðin og komu upp litlum spítala á Fáskrúðsfirði. 

Frönsk stjórnvöld byggðu hins vegar á fyrst árum 20. aldar þrjú vegleg sjúkrahús í 

Reykjavík, á Fáskrúðsfirði og í Vestmannaeyjum vegna sjómannanna. Í þessum aðgerðum 

trúarsamtakanna og franskra stjórnvalda endurspegluðust átök ríkis og kirkju í Frakklandi 

en Íslendingar nutu góðs af þar sem læknis- og hjúkrunarþjónusta stóð þeim að þó nokkru 

leyti til boða hjá báðum aðilum. Þessi starfsemi hafði vafalítið í för með sér jákvæðari 

afstöðu til Frakka.  

Frakkar höfðu haft kjörræðismann í Reykjavík frá 1862 og smám saman komu þeir sér 

upp slíkum fyrirgreiðslumönnum víðar um land. Fyrsti franski sendiræðismaðurinn, Jean 

Paul Brillouin, kom til Íslands árið 1908 og var jafnframt fyrsti erlendi sendiræðis-

maðurinn á Íslandi. Ræðismaðurinn var umdeildur, bæði sem embættismaður og vegna 

áætlana um stórframkvæmdir á Íslandi. Danir óttuðust franska ásælni vegna yfirlýsinga og 

aðgerða Brillouins og ýmsir íslenskir áhrifamenn snerust gegn honum þótt upphaflega hafi 

það verið Íslendingar sem leituðu til hans með fyrirgreiðslu um franskt fjármagn. Næstu 

tveir sendiræðismenn Frakka, Alfred Blanche og André Courmont, urðu hins vegar mjög 

vinsælir og fyrir þeim var mikil virðing borin. Áttu þeir þátt í að skapa jákvæð viðhorf 

meðal Íslendinga til Frakka.  

Frakkar urðu einnig fyrstir þjóða til að bjóða nýstofnuðum Háskóla Íslands kennara í 

erlendu tungumáli árið 1911. Fyrrnefndur Courmont starfaði árin 1911–1913 sem fyrsti 

sendikennarinn í frönsku og frönskum bókmenntum við skólann. Sama ár stóðu nokkrir 

Íslendingar fyrir stofnun Alliance française félags í Reykjavík, en án efa fyrir atbeina 

franska sendiræðismannsins. Greinilegt var líka að grundvöllur var fyrir stofnun Alliance 

française félags á Íslandi, bæði vegna þess að nægilega stór hópur manna kunni sitthvað 

fyrir sér í frönsku og vegna þess að áhugi var fyrir hendi á að auka veg tungumálsins og 

franskrar menningar á Íslandi. Á stofnun félagsins má líta sem andsvar bæði Frakka og 

ákveðins hóps Íslendinga við veikri stöðu frönsku í íslensku skólakerfi. Félagsmenn voru 

áhugafólk um franska menningu og betri borgarar í Reykjavík sem vildu styrkja 

stéttarstöðu sína og efla tengsl við erlenda menningarþjóð.  
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Ekki ljóst hvað Frakkar ætluðu sér á Íslandi í upphafi 20. aldar en margt bendir til að 

þeir hafi ætlað sér aukin áhrif. Skoða þyrfti heimildir í frönskum skjalasöfnum til að skera 

úr um slíkt. Þeir virðast hafa eygt möguleika til áhrifa eftir að íslenskri heimastjórn var 

komið á árið 1904. Athafnir þeirra hér á landi í upphafi 20. aldar voru í takt við 

stórveldisstefnu þeirra og utanríkispólitík sem markaðist af áherslu á að útbreiða franska 

menningu og tungu og nota sem tæki til að auka áhrif sín og hróður í heiminum. Danir 

óttuðust ásælni Frakka hér á landi. Heimsstyrjöldin fyrri tafði og eyðilagði að talsverðu 

leyti áform Frakka um útbreiðslu franskrar tungu og menningar í heiminum, en enska 

hafði líka þá þegar náð miklu forskoti sem alþjóðamál, einnig á Íslandi.  

 

 



70 

Heimildaskrá 

I. Óprentaðar heimildir 

Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.) 

ÞÍ. Íslenska stjórnardeildin. Islands Journal 1878, bók 15, nr. 477. 

ÞÍ. Íslenska stjórnardeildin. Islands Journal 1880, bók 15, nr. 765.  

ÞÍ. Landshöfðingjasafn. N-Journal 1884, nr. 375. 

ÞÍ. Landshöfðingjasafn. N-Journal 1885, nr. 979. 

ÞÍ. Landshöfðingjasafn. N-Journal 1886, nr. 894. 

ÞÍ. Landshöfðingjasafn. N-Journal 1887, nr. 99. 

ÞÍ. Stjr., I. skrifst. B/29, Db.1, nr. 884. 

ÞÍ. Stjr., I. skrifst. B/103, Db. 3, nr. 365. 

Skjalasafn Alliance française (Af.)  

Fundargerðabók 1, 1911-1930 (Comptes-rendus des Réunions  -1- 1911–1930).  

Landsbókasafn-Háskólabókasafn (Lbs-Hbs) 

Handritadeild 

Lbs-Hbs. 3560 4to. Bréfasafn Kristins Daníelssonar. 

Námsritgerð  

Lbs-Hbs. Steinunn Einarsdóttir, „English as a ΄Fourth Language´. A Historical Survey of 

the Teaching of English in Iceland in the Nineteenth Century with Particular 

Reference to Textbooks and Textbook Writers.“ Óbirt  meistaraprófsritgerð í ensku. 

Háskóli Íslands 2001. 

II.  Prentaðar heimildir 

Agulhon, Maurice, La République. L‘élan fondateur et la grande blessure. 1880–1932.  

1. bd. París 1990. 

Alexander Jóhannesson, „Menningarsamband Frakka og Íslendinga“, Studia Islandica 9 

(1944), bls. 7 –142. 

Alþingistíðindi 1875–1913. Reykjavík 1875–1913. 

Andvari. Kaupmannahöfn 1886–1896 og Reykjavík 1973. 



71 

Auður Hauksdóttir, „Frá fornum málum til nýrra. Um kennslu erlendra tungumála á 

Íslandi í sögulegu ljósi“, Milli mála. Ársrit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í 

erlendum tungumálum 1 (2009), bls. 11–53. 

Austri. Seyðisfirði 1883–1917. 

Árbók Háskóla Íslands. Reykjavík, 1911–1916. 

Árni Óla, „Frönsk kynni á fyrri öld“, Gamla Reykjavík. Reykjavík 1969, bls. 7–42. 

_____, „Þegar Frakkar eyðilögðu fiskveiðar Íslendinga“, Strönd og vogar. Úr sögu einnar 

sveitar í landnámi Ingólfs Arnarsonar. Reykjavík 1961, bls. 83–87.  

Ásgeir Guðmundsson, „Frakkar í Grundarfirði. Franskir hvalfangarar í Grundarfirði“, 

Fólkið, fjöllin, fjörðurinn. Safn til sögu Eyrarsveitar. Grundarfirði 2002, bls. 197–252. 

Benedikt Gröndal, Dægradvöl. Reykjavík 1965. 

Bjarki. Seyðisfirði, 1896–1904. 

Bjarni Jónsson frá Vogi, „Ísland og ófriðurinn“, Ísafold 21. nóvember 1914, bls. 357–358. 

Bjarni Sæmundsson, „Fiskveiðar útlendinga hjer við land á síðustu árum“, Andvari 21 

(1896), bls. 122–147. 

Björg Einarsdóttir, „Íslendingur og alheimsborgari. Thora Friðriksson (1866–1958)“, Úr 

ævi og starfi íslenskra kvenna. Erindi flutt í Ríkisútvarpið veturinn 1983–1984. 1. bd. 

Reykjavík 1984, bls. 324–347. 

Björn Þorsteinsson, Tíu þorskastríð 1415–1976. Reykjavík 1976. 

Bruèzière, Maurice, L‘Alliance française 1883–1993. Histoire d‘une institution. París 1983. 

Chaubet, François, La politique culturelle francaise et la diplomatie de la langue: 

l'Alliance francaise, 1883–1940. París 2006. 

Cholvy, Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. París 1991.  

Dagskrá. Reykjavík, 1896–1899. 



72 

Dubois, Jacques, Yves frændi. Íslandssjómaður. Þýðandi Jón Óskar. Reykjavík 1981. 

Einar Sigurfinnsson, „Franskt spítalaskip strandar á Meðalfellssandi“. Goðasteinn 18 

(1979), bls. 21–28. 

Eiríkur Jónsson, „Útlendar frjettir. Frá vordögum 1876 til vordaga 1877, Frakkland“, 

Skírnir 51 (1877), bls. 68–87.  

_____, „Útlendar frjettir. Frá júní 1880 til vordaga 1881. Frakkland“, Skírnir 55 (1881), 

bls. 39–62. 

_____, „Útlendar frjettir frá nýári 1882 til ársloka. Frakkland“, Skírnir 57 (1883), bls. 61–84. 

_____, „Útlendar frjettir frá nýári 1883 til ársloka. Frakkland“, Skírnir 58 (1884), bls. 48–75. 

Elín Pálmadóttir, Fransí Biskví. Franskir fiskimenn við Íslandsstrendur. Þriggja alda 

baráttusaga. 2. útg. Reykjavík 2009. 

Erlingur Þorsteinsson, „Tveir Íslandsvinir“,  Æviminningar Erlings Þorsteinssonar læknis. 

Reykjavík 1990, bls. 66–70. 

Fjallkonan. Reykjavík 1884–1911. 

Gaimard, Paul, Voyage en Islande et au Groënland exécuté pendant les années 1835 et 

1836 sur la corvette la Recherche dans le but de découvrir les traces de la Lilloise. 

París 1838–1852. 

Geir T. Zoëga, „Páll Þorkelsson: Íslenzk orðabók með frakkneskum þýðingum“, Ísafold 4. 

apríl 1888, bls. 62–64. 

_____, Enskunámsbók. Löguð eftir Plate’s Lehrgang zur Erlernung der englischen 

Sprache: með hljóðfræðiságripi. Reykjavík 1889. 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Fiskveiðideila Íslendinga og Breta. Bresk flotadeild vitjar 

Íslands“, Saga XVIII (1980), bls. 77–112. 

Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson. Ævisaga 2. bd. Reykjavík 1999. 

Guðmundur Finnbogason, „Frönskukennslan við Háskólann“, Ísafold 11. maí 1912, bls. 109–110. 



73 

Guðmundur Hálfdanarson, Magnús Guðmundsson, Sigríður Matthíasdóttir, Aldarsaga 

Háskóla Íslands 1911–2011. Ritstjóri Gunnar Karlsson. Reykjavík 2011. 

Guðrún P. Helgadóttir, Kvennaskólinn í Reykjavík 1874–1974. Reykjavík 1974. 

Gunnar Þór Bjarnason, „Viðhorf Íslendinga til Þjóðverja í heimsstyjöldinni fyrri“, Saga 

XXI (1983), bls. 206–235. 

Gunnar F. Guðmundsson. Kaþólskt trúboð á Íslandi 1857–1875. Ritsafn 

Sagnfræðistofnunar 17. Reykjavík 1987. 

_____, Landakotsskóli 100 ára, 1897–1997. Reykjavík 1997. 

Halldór Briem, Kennslubók í enskri tungu. 2. útg. Reykjavík 1875. 

Halldór Jónsson, Ljósmyndir 2. bd. Reykjavík 1953–1954. 

Halldór Laxness, „Ísland og Frakkland“, Tímarit Máls og menningar 2 (1941), bls. 276–282.  

Halldór Hermannsson, „Xavier Marmier“, Óðinn 1. ágúst 1909, bls. 33–35. 

Haraldur Hannesson, „Formálsorð að Osterhammel, Max, „Minningar frá Fáskrúðsfirði““, 

Múlaþing 13 (1984), bls. 166–168. 

Heimir Þorleifsson, Saga íslenskrar togaraútgerðar fram til 1917. Sagnfræðirannsóknir, 

Studia historica 3. Reykjavík 1974. 

Heimskringla. Winnipeg 1886–1920. 

Hrefna Róbertsdóttir, Reykjavíkurfélög. Félagshreyfing og menntastarf á ofanverðri  

19. öld. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 26. Reykjavík 1987.  

Ingólfur. Reykjavík 1903–1915. 

Indriði Einarsson, Greinar um menn og listir. Reykjavík 1959. 

Ísafold. Reykjavík 1874–1920. 

Ísland. Reykjavík 1897–1899. 

Íslendingur. Akureyri, 1917. 



74 

Jóhannes Sigfússon, „Um almenningsskóla í Bandaríkjunum“, Tímarit Hins íslenzka 

bókmentafélags, 10 (1889), bls. 1–69. 

Jón Guðnason, Skúli Thoroddsen 2. bd. Reykjavík 1974. 

Jón Ófeigsson, Kennslubók í þýsku. Reykjavík 1906. 

Jón Ólafsson, Enskunámsbók handa byrjöndum. English made easy. Reykjavík 1882.  

_____, „Úr endurminningum ævintýramanns“, Geymdar stundir. Frásagnir af Austurlandi  

1. bd. Ármann Halldórsson valdi efni og bjó til prentunar. Reykjavík 1981, bls. 92–106.  

Jón Stefánsson, „Evrópa árið 1887. Frakkland (France)“, Skírnir 62 (1888), bls. 31–67. 

_____, „Um kosti ensku, frönsku og þýsku“, Þjóðólfur 24. desember 1891, bls. 245–246. 

_____, Úti í heimi. Endurminningar. Reykjavík 1949. 

Jónsson, Gisèle, Les relations franco-islandaises au dix-neuvième siècle. 1. bd. 

L‘Expédition Gaimard. Le Vigan 2012.  

_____, Les relations franco-islandaises au dix-neuvième siècle. 2. bd. L‘Expédition du 

prince Napoléon. Le voyage de la Reine Hortense 1856.  Le Vigan 2012.  

Jörgen Pind, Frá sál til sálar. Ævi og verk Guðmundar Finnbogasonar sálfræðings. 

Reykjavík 2006. 

Kall, Benedicte Arnesen, Smaaskizzer fra en Islandsrejse i sommeren 1867 1. bd. 

Kaupmannahöfn 1869–1871. 

Kerleveo, Jean, Paimpol au temps d‘Islande 1. bd. París og Genf 1984.  

Kjartan Ólafsson, „Áform Frakka um nýlendu við Dýrafjörð“, Saga XXIV (1986),  

bls. 147–203. 

_____, „Dýrafjarðarmálið“, Saga XXV (1987), bls. 89–166. 

Kristinn Daníelsson, „Hinn almenni menntaskóli. Lærði skólinn – Latínuskólinn. Nokkrar 

minningar“. Minningar úr menntaskóla. Ritstjórar Ármann Kristinsson og Friðrik 

Sigurbjörnsson. Reykjavík 1946, bls. 51–63.  



75 

Kristján Jóhann Jónsson, Heimsborgari og þjóðskáld. Um þversagnakennd hlutverk Gríms 

Thomsen í íslenskri menningu. Reykjavík 2012.  

Kristján Bersi Ólafsson, Flensborgarskólinn í 100 ár. Hafnarfirði 1982.  

Kuter, Lois, „Labeling People: Who are the Bretons“, Anthropological Quarterly 58 

(1985), bls. 13–29. 

Loti, Pierre, Á Íslandsmiðum. Þýðandi Páll Sveinsson. Reykjavík 1930.  

Lýður Björnsson og Sigrún Sigurðardóttir, Vor unga stétt: Verzlunarskóli Íslands í 100 ár. 

Ritstjóri Jón Karl Helgason. Reykjavík 2005. 

Lögrjetta. Reykjavík 1906–1920. 

Matthías Þórðarson, Litið til baka. Endurminningar 2. bd. Reykjavík 1947. 

Mayeur, Jean-Marie, La vie politique sous la Troisième République. 1870–1940. París 1984. 

Minningar úr menntaskóla. Ritstjórar Ármann Kristinsson og Friðrik Sigurbjörnsson. 

Reykjavík 1946.  

Morgunblaðið. Reykjavík 1913–1920. 

Norðlingur. Akureyri 1875–1882. 

Oscar Clausen, Sögur og sagnir af Snæfellsnesi 2. bd. Hafnarfirði 1967.  

Osterhammel, Max, „Minningar frá Fáskrúðsfirði“, Múlaþing 13 (1984), bls. 166–200. 

Óðinn. Reykjavík 1905–1920. 

Ólafur Davíðsson, „Þilskipaveiðar“, Andvari 12 (1886), bls. 1–48.  

Ólafur H. Torfason, St. Jósefssystur á Íslandi 1896–1996. Reykjavík 1997. 

Páll Einarsson, „Franski konsúllinn og bæjarstjórnin“, Reykjavík 16. október 1909, bls. 196. 

Páll Eggert Ólafsson, Íslenzkar æviskrár 4. bd. Reykjavík 1948–1952. 

Páll Sveinsson, Kennslubók í frakknesku. Reykjavík 1930. 



76 

Páll Þorkelsson, Beygingarreglur í íslenzku með frönskum skýringum. Système 

grammatical pour tous les mots islandais avec des explications en français. 

Kaupmannahöfn 1902.  

_____, „Franska fjelagið á Íslandi (L‘Alliance Française en Islande)“, Sunnanfari  

1. febrúar 1913, bls. 12. 

_____, Frönsk-íslenzk orðabók: frum-útgáfa. Dictionnaire français-islandais: édition 

princeps. Reykjavík 1914. 

_____, Íslenzk orðabók með frakkeskum þýðingum. Dictionnaire islandais-français. 

Reykjavík 1888. 

_____, Samtalsbók íslenzk-frönsk handa Íslendingum og útlendum ferðamönnum, með 

framburði á báðum málunum. Guide islandais-français à l‘usage des Islandais et des 

voyageurs étrangers, avec la prononciation figurée pour les deux langues. 

Kaupmannahöfn 1893 og 1913. 

_____, „Úrval úr íslenzkum og frönskum málsháttum. Choix de proverbes islandais avec 

leurs équivalents francais“, Ingólfur 9. maí 1912, bls. 71.   

Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál. Sögulegt yfirlit. 1. bd. 

Reykjavík 1992. 

Rasmussen, Jens Rahbek, Modernitet eller åndsdannelse. Engelsk i skole og samfund 1800–

1935. Studier fra Sprog og Oldtidsforskning nr. 339. Kaupmannahöfn 2003 og 2006.  

Reykjavík. Reykjavík 1900–1913. 

Saga Reykjavíkurskóla. Historia Scholae Reykjavicensis. 1. bd. Nám og nemendur. 

Ritstjóri Heimir Þorleifsson. Reykjavík 1995.  

Sigurður Nordal, „André Courmont“,  Eimreiðin 1. janúar 1924, bls. 6–12. 

Sigurður Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform. Þættir úr sögu fossamálsins“. 

Síðari hluti, Saga XV (1977), bls. 125–218. 

Sigurður Þórólfsson, Gamlar minningar. Reykjavík 1992. 



77 

Skírnir. Kaupmannahöfn 1870–1890 og Reykjavík 1891–1920. 

Skuld. Eskifirði 1877–1883.  

Skúli Thoroddsen, „Normandí-förin“, Þjóðviljinn 6. júlí 1911, bls. 121–122. 

Sowerwine, Charles, France since 1870. Culture, Politics and Society. New York 2001. 

Stjórnartíðindi 1877–1880. Reykjavík 1877–1880. 

Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land. Reykjavík 1996. 

Sunnanfari. Kaupmannahöfn 1891–1914. 

Thora Friðriksson, Dr. Grímur Thomsen. Ritröð: Merkir menn sem jeg hef þekkt. 

Reykjavík 1944.  

_____, „Úr frönskum blöðum“, Vísir, 30. október 1914, bls. 1; 8. janúar 1915, bls. 1;  

15. júlí 1916, bls. 2. 

Tíminn. Reykjavík 1917. 

Tryggvi Gíslason, „Möðruvallaskólinn 1880–1902“, Saga Menntaskólans á Akureyri 

1880–1980. 1.bd. Ritstjóri Gísli Jónsson. Akureyri 1981.  

Vilmundur Jónsson, Sjúkrahús og sjúkraskýli á Íslandi í hundrað ár. Skráð í tímaröð. 

Reykjavík 1970. 

Vísir. Reykjavík 1910–1920. 

Winock, Michel, La Belle Époque. La France de 1900 à 1914. París 2003. 

Zarzecki, Albert, „L‘Alliance française de Reykjavík à vingt-cinq ans“, Islande-France ou 

vingt-cinq ans de collaboration franco-islandaise, Reykjavik 1937, bls. 5–28.  

Þjóðólfur. Reykjavík 1870–1920. 

Þjóðviljinn. Ísafjörður 1911. 

Þórarinn Eldjárn, Baróninn: Skáldsaga. Reykjavík 2004.  



78 

Þorvaldur Thoroddsen, Ferðabók. 1. bd. Reykjavík 1958. 

_____, Landfræðisaga Íslands. Hugmyndir manna um Ísland, náttúruskoðun og 

rannsóknir fyrr og síðar 3. bd., 2. útg. Reykjavík 2005.   

Æsa Sigurjónsdóttir, Ísland í sjónmáli, Islande en vue. Franskir ljósmyndarar á Íslandi 

1845–1900. Photographe français en Islande. Reykjavík 2000.  

  

 

 

 

 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20120217210853
       330.5197
       henda
       Blank
       425.1969
          

     1
     Wide
     658
     468
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20120217210853
       330.5197
       henda
       Blank
       425.1969
          

     1
     Wide
     658
     468
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





