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Yfirlýsing höfunda 

 
Hér með lýsum við því yfir að ritgerð þessi er byggð á okkar eigin athugunum, er 

samin af okkur, Auði Svanhvíti og Sigríði Hrund, og að ritgerðin hefur hvorki að hluta 

né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
Verkefnið fjallar um tengsl Fáskrúðsfjarðar og Frakklands sem hófust með fiskveiðum Frakka 

við Íslandsstrendur á 19. öld og stóðu allt fram á þá 20.  Markmiðið er að skoða: 

 

1. Hvernig þróaðist byggðin samhliða frönsku sjómönnunum? 

2. Hvar er hjarta bæjarins eða hinn svokallaði miðbær í dag? 

3. Hvert er sérkenni þessa bæjar? 

4. Hvernig er hægt að gera bæinn að áhugaverðum fransk/íslenskum bæ sem auðgar 

mannlífið, bætir samgöngur og dregur að ferðamenn? 

 

Byrjað er á því að skoða sögu Fáskrúðsfjarðar með sérstaka áherslu á þann tíma er frönsku 

sjómennirnir dvöldu á svæðinu.  Ennfremur er bæjarfélagið greint eins og það er í dag en 

Fáskrúðsfirðingar hafa löngum kennt bæinn sinn við Frakkaland og halda á hverju sumri 

franska daga því til heiðurs.  

 

Í þessu verkefni eru skoðaðir náttúrufarslegir og byggðarfarslegir þættir svæðisins, skipulag 

bæjarins og uppbygging þéttbýlisins greind m.a. út frá kenningum Kevins Lynch, með 

vettvangsferðum á svæðið og með eigin greiningu höfunda.  Stuðst er við loftmyndir og 

ljósmyndir af bænum og tekin eru viðtöl við heimamenn.  Ennfremur eru sjávarþorp í norður 

Frakklandi skoðuð út frá skipulagi og efnisvali.  

 

Niðurstöður sýna augljós tengsl við Frakkland, í bænum er að finna franskt sjóminjasafn, 

franskan grafreit, franska spítalann og íslensk/frönsk götunöfn en flest annað í bæjarfélaginu 

minnir á dæmigert íslenskt sjávarþorp.  Frakkland er þó sterkt í hugum manna á Fáskrúðsfirði 

og augljóst að tengslin eru íbúum kær en þau lifa frekar í hjörtum og minningum manna og 

þeim vinatengslum sem enn er haldið við Frakkland í dag en að vera augljós aðkomufólki við 

fyrstu sýn.  Einnig er ljóst að vera Frakka á Fáskrúðsfirði hafði heilmikið að segja um 

stækkun og þróun bæjarins en bærinn tók að vaxa og eflast til muna með veru þeirra. 

 

Út frá greiningarvinnu eru svo gerðar tillögur að endurmótun aðkomu að bænum með 

frönskum áhrifum, lögð til ný staðsetning og hannaður göngustígur að gamla franska 

grafreitnum sem tengir hann betur við bæinn, gerðar eru tillögur að betri götumynd aðalgötu 

bæjarins sem og lagðar fram tillögur að úrbótum á gatnatengingu fyrir gangandi vegfarendur.  
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Einnig teljum við bænum til framdráttar að koma fyrir upplýsingaskiltum um sögu bæjarins 

við aðalgötuna sem leiðir vegfarandann áfram frá aðkomu að grafreitnum, með sérstakri 

áherslu á sögu eldri húsanna við götuna. 

 

Reynt er að sameina kosti notagildis og fegurðar með því að nota íslensk hráefni í sköpun 

fransks/íslensks samfélags sem auðga mun mannlífið og gera Fáskrúðsfjörð að áhugaverðari 

stað fyrir bæði heima- og ferðamenn. 

 

 

 

Lykilorð: Frakkland, Fáskrúðsfjörður, skipulag, franskir sjómenn, Fjarðabyggð, frönsk áhrif, 

aðalgata, aðkoma, tjörn, tjaldsvæði, troðningar, göngustígur, franskur grafreitur. 
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnisins 

Bæir í dreifbýli Íslands kappkosta margir hverjir við að kenna sig við erlendar þjóðir eins og 

Danmörku, Írland, Færeyjar og Svíþjóð og halda í því skyni hátíðlega daga ár hvert.  Hversu 

sterk þessi tenging er við hin erlendu lönd er kannski ekki augljós en Fáskrúðsfirðingar á 

Austurlandi hafa kosið að kenna sig við Frakkland.  Á hverju sumri halda þeir að því tilefni 

Franska daga, bæjarhátíð, til að halda á lofti minningunni um veru Frakka á Fáskrúðsfirði og 

tengsl þ eirra við staðinn, auk þess sem heimamenn og gestir gera sér glaða daga.  Áhuga 

þeirra á Frakklandi má rekja til fiskveiða Frakka við Íslandsstrendur á öndverðri 19. öld en 

bærinn var þá aðalbækistöð franskra skútuútgerðar allt fram á þá 20.  

 

Höfundar hafa brennandi áhuga á skipulagi og hönnun og ekki síst á Frakklandi þar sem báðar 

hafa verið þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa lifað þar og starfað.  Önnur í fallegum bæ í suður 

Frakklandi og hin í stórborginni París.  Höfundar eru frá höfuðborgarsvæðinu og hafa lítil sem 

engin tengsl við Austurland en í þeirra eyrum hljómaði orðið „franski“ Fáskrúðsfjörður sem 

draumkenndur, rómantískur bær með tígulsteinslögðum þröngum götum þar sem ný ævintýri 

leynast á hverju horni.  

 

Ákvörðun var tekin snemma árs 2011 að kanna nánar þennan „franska“ smábæ á Austurlandi 

og berja dýrðina augum og sjá hvort hann stæði undir nafni.  Um miðjan júlí 2011 fóru 

höfundar til Fáskrúðsfjarðar, vopnaðar myndavélum, upptökutæki, glósubókum og með 

forvitnina í farteskinu.  Skemmst er frá því að segja að margt kom á óvart í þessari ferð. 

Fáskrúðsfjörður er gríðarlega fallega staðsettur smábær á Austurlandi, þar sem mikil 

uppbygging og gróska er í gangi.  Hins vegar var fátt sem minnti á Frakkland og frönsk áhrif 

ekki áberandi við fyrstu sýn.  Bærinn vakti áhuga höfunda og löngun til þess að kanna nánar 

þessa frönsku tengingu og hvernig mætti gera hana sýnilegri þeim sem koma til bæjarins. 

Bæjarins sem kennir sig við Frakkland.  

1.2. Markmið 

Megin markmið verkefnisins er að skoða Fáskrúðsfjörð í sögulegu samhengi og koma með 

hönnunartillögur og/eða tillögur að betrumbótum á skipulagi hans með það fyrir augum að 

efla áhrif franskrar menningar á bæjarfélagið og ásýnd þess. 



2 

Megin spurningar eru: 

 

5. Hvernig þróaðist byggðin samhliða frönsku sjómönnunum? 

6. Hvar er hjarta bæjarins eða hinn svokallaði miðbær í dag? 

7. Hvert er sérkenni þessa bæjar? 

8. Hvernig er hægt að gera bæinn að áhugaverðum fransk/íslenskum bæ sem auðgar 

mannlífið, bætir samgöngur og dregur að ferðamenn? 

 

Með því að svara þessum spurningum og leggja fram hönnunartillögur og tillögur að úrbótum 

á aðalgötu bæjarins er reynt að skapa heilsteyptari bæjarmynd sem kallar fram 

fransk/íslenskan anda og styrkir um leið gamla bæjarkjarnann.  Þannig mætti skapa svigrúm 

fyrir aukna verslunar – og þjónustustarfsemi sem hefði aðdráttarafl fyrir innlenda og erlenda 

ferðamenn sem og bæjarbúa.  En hvað kallast franskur andi?  Nauðsynlegt er að gera sér grein 

fyrir því áður en lengra er haldið. 

 

 

Mynd 1  Huglæg frönsk sérkenni 
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1.2.1 Frönsk áhrif 
 
Þegar minnst er á frönsk sérkenni hafa flestir ákveðna hugmynd um hvað það er, til að mynda 

er ekki umdeilt að hlutir og staðir eins og rauðvín, ostar og baguette, París, Provance, toile 

mynstrið og sjarmerandi, lifandi, utandyra kaffihúsastemning eru ofarlega í huga. Ennfremur 

er auðvelt að kalla fram í huga þeirra sem þekkja til Frakklands, ákveðna mynd sem sýnir 

gamla bæi með þröngum tígulsteinslögðum götum, lykt, áferð og anda sem einkenna þetta 

fallega land.  

Hvernig er hægt að yfirfæra þessi áhrif á íslenskan bæ án þess að útiloka þau íslensku áhrif 

sem fyrir eru í bænum?  Við skoðun á frönskum bæjum eru 

ákveðin atriði sem eru þeirra sérkenni, þröngt er á milli 

húsa (minna en 1:1), götur eru oftar en ekki steinlagðar, járn 

er mikið notað bæði í skilti, hlið, girðingar, alls kyns vegrið 

og götuljós. Götuljósin eru gamaldags útflúraðar luktir og 

staurar í ýmsum formum, verslanir og stofnanir eru með 

skilti úr járni með flúri og oft mótuð á bogadreginn máta.   

 
Mynd 3  Bær í norður Frakklandi, sérlega einkennandi frönsk götumynd. 

Mynd 2  Skilti úr formuðu járni. 
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Á mynd 3 má líta bæ í norður Frakklandi þar sem sjá má að götuljósin hanga niður úr 

skemmtilega formuðum járnstaurum, sérlega einkennandi frönsk götumynd. 

Afar skrautlega formaðar járngrindur voru mikið notaðar í Frakklandi upp úr 1650 og flutti 

Jean Tijou þann stíl til að mynda til Englands.  Þar má sjá mörg dæmi í Hampton Court í 

London og víðar í borgum eins og Oxford og Cambridge á Englandi, innan Bandaríkjanna má 

helst sjá þessi frönsku áhrif í hliðum, svalahandriðum og grindverkum í New Orleans.  Þannig 

teygðust þessi frönsku áhrif víðar um heim á 18. öld (Wikipedia, 2012).  Frakkarnir virðast 

hafa verið fyrstir til að þróa með sér þessa aðferðafræði í járnsmíði (Sparrow, 2010). Nokkur 

fyrirtæki og verkstæði eru jafnvel enn í dag að halda við þessum gamaldags stíl svo hefðin 

glatist ekki í þessari járnsmíðalist.  Hér á landi var fyrir örfáum árum jafnvel ein járnsmiðja 

sem sérhæfði sig í þessari listgrein en hún hét Forn-Ný Járngallerí. 

 

Ýmsir möguleikar eru í útliti götulýsingar/ljósastaura.  Einnig sést vel hvernig þröngar götur 

eru umvefjandi án þess að vera yfirþyrmandi þegar hæð húsanna er svona lágstemmd.  Á 

mynd 6 sjást sýnishorn af þeim frönsku áhrifum sem auðveldlega má yfirfæra yfir á Ísland.  

Þetta eru þau sérkenni sem höfð voru í huga fyrir Fáskrúðsfjörð. 

 

Mynd 4  Bær í Frakklandi með þröngri steinlagðri 
götu og formuðum járnljósastaur. 

Mynd 5 Toile mynstrið er víðar notað en í klæði. 
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Mynd 6  Samansafn franskra sérkenna sem mögulegt er að yfirfæra til Fáskrúðsfjarðar. 

1.3. Fyrri rannsóknir 

Saga franskra sjómanna á Íslandi hefur verið bókfest og um hana skrifaðar margar greinar.  

Til eru ljósmyndir og frásagnir og margt hefur verið varðveitt frá veru þeirra hér m.a. á 

safninu Fransmenn á Íslandi sem staðsett er á Fáskrúðsfirði.  Hins vegar skildu Frakkar ekki 

eftir sig miklar búsetuminjar, enda dvöldu þeir alla jafna um borð í skipum sínum ef undan 

skyldi telja þegar þeir þurftu að sækja sér læknisaðstoð í landi.  Höfundar vita ekki til þess að 

þeir hafi skilið eftir sig miklar búsetuminjar aðrar en þau hús sem fjallað verður um í þessari 

ritgerð og smáhluti sem til eru á söfnum og vafalaust í einhverjum geymslum á 

einkaheimilum.  Höfundar vita ekki til þess að víðlíka verkefni eða rannsókn hafi verið gerð á 

Fáskrúðsfirði. 

1.4. Efnistök 

Ritgerðin skiptist í 10 megin kafla.  Í fyrsta og öðrum kafla er fjallað um vinnuferilinn, hvaða 

gögn voru notuð, efnistökin og aðferða- og hugmyndafræðina sem notuð er við greiningar. 

Þriðji kaflinn er lýsing á svæðinu sem fyrir valinu varð og staðsetning þess.  Í fjórða kafla er 
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fjallað um söguna og þá sérstaklega þann hluta er snýr að Fransmönnum og dvöl þeirra. 

Fimmti kaflinn tekur á sögu bæjarfélagsins fram til okkar daga.  Þar er einnig kafli um 

íbúafjölda og þróun hans.  Í sjötta kafla er farið í náttúrufarslegar greiningar.  Sjöundi kafli 

fjallar um greiningu á skipulagi bæjarins, aldri húsa og starfsemi, Kevin Lynch greiningu og 

greiningu höfunda.  Þar er einnig að finna SVÓT greiningu.  Einnig er þar farið nánar 

greiningu á þeim svæðum sem höfundar völdu undir hönnun og tillögur.  Í áttunda kafla er 

hönnunin lögð fram í fjórum hlutum.  Í níunda kafla eru samantekt og niðurstöður og í þeim 

tíunda eru lokaorð og umræða um ritgerðina.  

 

2. Efni og aðferðir 

2.1. Vinnuferill 

 
  

Skref	  1:	  	  
Skilgreining	  á	  

umfangi	  

Tilgangur	  og	  
markmið	  
verkefnis	  

Landsvæði	  
ákveðið	  

Val	  á	  
viðfangsefni	  

Skali	  og	  
nákvæmni	  

Skref	  2:	  
Heimildavinna	  
(desk	  study)	  

Gagnaöflun	  
• Microsta>on	  
gögn	  
• Ritaðar	  
heimildir	  
• Munnlegar	  
heimildir	  	  

Skref	  3:	  
VeEvangsvinna	  
(field	  study)	  

Undirbúningur	  
ve>vangsvinnu	  
• Frumflokkun	  
svæðis	  í	  
einkennis-‐
svæði	  
• Gátlis>	  
útbúinn	  
• Saga	  svæðis	  
könnuð	  

Svæði	  heimsó>	  
og	  ljósmynduð	  

GátlisD	  úEylltur	  	  
• Sjónræn	  
greining	  

Viðtöl	  við	  íbúa	  á	  
svæðinu	  

Skref	  4:	  	  
Flokkun	  og	  lýsing	  

Endanleg	  frum-‐
flokkun	  svæðis	  í	  
einkennissvæði	  

Stu>	  lýsing	  á	  
landeinkennum	  	  
svæðis	  

Svæðin	  undir	  
hönnun	  valin	  og	  

skilgreind.	  

Skref	  5:	  
Hönnunaferli	  

Tillaga	  að	  
hönnun	  se>	  

fram	  

Hönnun	  og	  
úrvinnsla	  se>	  
fram	  í	  ritgerð	  
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2.2. Gögn 

Við vinnslu verkefnisins er m.a. notast við sögulegar heimildir, ljósmyndir, loftmyndir, 

greiningu, skipulög, kort, viðtal við heimamann og felt vinnu.  Staðarval hönnunarsvæðis  

byggist að mestu á vettvangsferð höfunda og upplifun þeirra sem gesta.   

Stuðst var við eftirfarandi gögn við vinnslu þessa verkefnis : 

• Aðalskipulag Fjarðarbyggðar. 

• Deiliskipulag Fjarðarbyggðar. 

• Ljósmyndir, bæði gamlar og þær sem teknar voru  í vettvangsferð. 

• Loftmyndir af svæðinu. 

• Hönnunartillögu Minjaverndar að endurbyggingu franska spítalans og Búðarþorps. 

• Microstation grunn af svæðinu sem notaður var til að teikna greiningu og hönnun. 

• Náttúru-,  veðurfars- og söguleg gögn. 

2.3. Aðferðarfræði 

Í verkefninu voru eftirfarandi aðferðir notaðar til að greina þau gögn sem við teljum 

nauðsynleg til þess að ná fram settum markmiðum við gerð hönnunartillögu eða tillögu að 

úrbótum á ákveðnum svæðum á Fáskrúðsfirði: 

• Staðurinn heimsóttur og ljósmyndaður og viðtöl tekin við nokkra íbúa bæjarins. 

• Aðalskipulag og deiliskipulög Fjarðarbyggðar skoðuð auk þess sem skoðuð var tillaga 

Minjaverndar um Búðabyggð og franska spítalann. 

• Farið var ítarlega í gamlar heimildir, ljósmyndir og texta um veru frönsku 

sjómannanna við Fáskrúðsfjörð sem og að byggðarsögu bæjarins voru gerð skil. 

• Bæir á norður Frakklandi voru skoðaðir og leitað að frönskum áhrifum í hönnun sem 

yfirfara mætti á Ísland.  Skoðaðir voru íslenskir bæir eins og Stykkishólmur og 

skipulag gamla bæjarins á Akureyri til að fá hugmyndir. 

• Ennfremur voru skoðuð veður- og náttúrufarsgögn af svæðinu, skoðuð staða bæjarins í 

dag hvað varðar íbúa- og atvinnumál.  Notast var að hluta við Kevin Lynch greiningu 

á bænum, skrásettir helstu þættir bæjarins auk SVÓT greiningar og út frá þeim var 

unnin greining höfunda. 

• Greiningarvinnan var fyrst handteiknuð og svo færð inn í Bentley Microstation og 

Adobe Photoshop. Hönnunartillagan er unnin upp úr Bentley Microstation, Adobe 

Photoshop, illustrator, indesign og Google sketchUp. 
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2.4.  Hugmyndafræði 

Í þessari tillögu verður leitast við að gera bæinn meira aðlaðandi bæði fyrir íbúa og gesti, sem 

og að auka möguleika gangandi vegfarenda bæjarins.  Kevin Lynch arkitekt og skipulags-

fræðingur er höfundur bókarinnar “The image of the city” í henni fjallar hann um þætti sem 

einkenna ímynd og auðkenni borga.  Athygli er vakin á sýnilegum skýrleika eða læsileika í 

borgarlandslagi.  Kortlagðar eru helstu upplifunarleiðir vegfarenda, kennileiti bæði þau sem 

virka utan og innan svæðis þ.e. rísa upp úr eða skera sig úr á áfangastað, skil sem eru útlínur 

ákveðinna svæða bæði manngerð og náttúruleg.  Einnig svæði með ákveðinn karakter eða þar 

sem ákveðna upplifun er að finna og þungamiðjur sem eru samkomustaður fólksins, oft virk 

miðja einkennissvæða (Lynch, 1960).  Sjá kort af Fáskrúðsfirði unnið eftir kenningum Kevins 

í kafla 7.4. 

3. Athugunarsvæði 

3.1. Staðhættir  

Fáskrúðsfjörður er staðsettur á Austurlandi, 

fyrir miðju Austfjarða á milli Stöðvar- og 

Reyðarfjarðar. Fjörðurinn er þ röngur, 

innrammaður af háum fjöllum, allt frá 740 - 

1000 m.  Bærinn er staðsettur við norðanverðan 

fjarðarbotninn í fremur aflíðandi suðurhlíð 

(Hættumatsnefnd Austurbyggðar, 2006).  

Helsta einkenni hans eru fjöldi gilja, skorninga 

og lækja sem liggja niður hlíðarnar og í 

gegnum bæinn á fjölmörgum stöðum.   

 

 

Mynd 7  Kort af staðsetningu Fáskrúðsfjarðar á 
Austfjörðum Íslands. 
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3.2. Mörk athugunarsvæðis 

 
Byggð bæjarins afmarkast af tjörninni við aðkomu í bæinn úr vestri og Loðnubræðslunnar við 

enda bæjarins í austri.  Til norðurs afmarkast byggðin af bratta fjallshlíðarinnar og til suðurs 

af sjónum.  Svæðið er aðalgatan og skiptist í fjóra hluta: 

1. Aðkoma, tjarnarsvæði, tjaldsvæði. 

2. Aðalgata bæjarins, ásýnd. 

3. Franski grafreiturinn, nýr stígur. 

4. Gatnatengingar, tillaga að göngutengingu milli bæjarhluta. 

Mynd 8  Loftmynd af Fáskrúðsfirði. Ljósmynd © Mats Wibe Lund - www.mats.is. 
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3.3. Svæðisnotendur 

Sjá mynd 9. 
 

1. Einkennist af iðnaðar- og athafnahverfi, tjaldsvæði og þar er aðkoma inn í bæinn. Þeir 

sem helst nota svæðið eru ferðamenn og þeir sem eru með starfsemi í húsunum á 

athafnasvæðinu. 

2. Aðalgata bæjarins liggur í gegnum bæinn endilangan. Gatan er notuð af öllum 

bæjarbúum og ferðamönnum sem eiga þar erindi.  

3. Franski grafreiturinn staðsettur austan við bæinn, var áður í alfararleið því þar var  

áður aðalinnkoma í bæinn.  Með tilkomu Fáskrúðfjarðarganga er svæðið rólegra og 

þangað fara einungis þeir sem eiga erindi. 

4. Þvertengingar á aðal umferðargötu.  Í dag eru engar tröppur á milli svæða en bærinn er 

í miklum halla og eru svæðin tengd með troðningum.  Þessi svæði eru mestmegnis 

notuð af íbúum bæjarins.   

Mynd 9  Mörk athugunarsvæðis 
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4. Söguágrip 

4.1. Fáskrúðsfjörður frá 1800 til loka fiskveiða Fransmanna 

Fáskrúðsfjörður gengur vestur í Austfjarðarhálendið, milli Stöðvarfjarðar og Reyðarfjarðar. 

Fjörðurinn er 16 km langur og 2 - 4 km breiður.  Ystu tangar báðum megin fjarðarins heita 

Hafnarnes.  Inn af botni fjarðarins liggur grösugur dalur með talsverðu undirlendi og eru þar 

nokkrir bæir.  Í dalnum eru ý msir 

hliðardalir og fjallvegir, gönguleiðir 

og reiðgötur liggja einnig þaðan til 

nærliggjandi byggðarlaga (Steindór 

Steindórsson og Þorsteinn 

Jósepsson, 1980).  Hér á árum áður 

hét kauptúnið við fjörðinn Búðir og í 

byrjun 19. aldar bjuggu á svæðinu 

232 manns á 27 heimilum, 

mestmegnis á bændabýlum sem lágu 

hér og þar um fjörðinn.  Árið 1880 

er mannfjöldinn orðin 390 manns á 

55 heimilum og þá hefur bændum fjölgað til muna en á bæjum eru víða orðnir 2-3 bændur þar 

sem áður var einn  (Sigmar Magnússon, 2000).  Fáskrúðsfjörður líkt og önnur þorp á Íslandi 

fór ekki varhluta af þeirri þróun sem útgerð báta, fiskverkun og skútuútgerðin hafði í för með 

sér á 19.öld (Trausti Valsson, 2002).  Sú þróun leiddi til þess að ý msar atvinnu- og 

starfsgreinar efldust og upp úr 1880 tók verslun að myndast á svæðinu og fljótlega myndaðist 

kauptún í kringum hana sem óx í takt við aukna sjósókn þar.  Um 1880 voru 3 útgerðarmenn á 

Búðum en 10 árum síðar voru þeir orðnir 17.  Fyrsti kaupmaðurinn sem verslaði á Búðum hét 

Friðrik Wathne og rak hann þar auk verslunar, útveg og byggði sjóhús og bryggjur (Eiríkur 

Sigurðsson, 1978).  Árið 1888 setti Carl D. C. Tulinius, kaupmaður á Eskifirði upp útibú þar.  

Síðar tók sonur hans Þórarinn Tulinius við rekstri þeirra og stofnaði Hinar sameinuðu íslensku 

verslanir sem ráku verslun í bænum til ársins 1930 (Steindór Steindórsson og Þorsteinn 

Jósepsson, 1980).  Verslunin var nefnd Tangaverslun og var húsið byggt á hlöðnum grunni úr 

norskum við sem var sérstaklega fluttur inn til landsins í verkið (Gísli Jónatansson, 2009).  

Mynd 10  Horft yfir Fáskrúðsfjörð á árum áður. 
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Árið 1889 settu Ørum og Wulff upp fasta verslun á Búðum og ráku hana til 1916 (Gísli 

Jónatansson, 2009).  Árið 1890 má segja að þorp sé myndað og komin nöfn á mörg húsanna, 

eins og Brekka og Vingólf en þar var veitingasala.  Árið 1893 skráir prestur húsanöfnin af 

nákvæmni sem og íbúa, eins og Einarsstaði og Gilstungu.  Í lok nítjándu aldar 1893 var ritað í 

Þjóðólf að kaupmenn hafi heimtað hvern fiskdrátt jafnóðum og jafnvel neitað mönnum um 

saltið til að fá aflann strax.  Það gefur því auga leið að verslunin hefur ekki vakið almenna 

hrifningu (Sigmar Magnússon, 2000).  Það sama ár urðu Búðir svo löggiltur verslunarstaður. 

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga var stofnað 1933 og keypti það þá húsnæði Tanga og var það 

bæði nýtt sem verslunar- og íbúðarhúsnæði til ársins 1946 þegar það var eingöngu nýtt undir 

verslun og skrifstofur kaupfélagsins.  Frá 1980 var öll verslun aflögð í húsinu og húsnæðið 

nýtt undir netaverkstæði.  Árið 2007 hófst endurbygging Tanga en húsið hefur mikið 

varðveislugildi vegna aldurs, gerðar og menningarsögu fyrir Fáskrúðsfjörð.  Ennfremur hefur 

húsið varðveislugildi vegna staðsetningar við Hafnargötu og tengsl við önnur hús þar.  Tangi 

er því eitt sögufrægasta hús Fáskrúðsfjarðar og er það þróunarverkefni næstu ára hvernig það 

verður nýtt í framtíðinni (Gísli Jónatansson, 2009).  

 

 

 

Mynd 11  Atvinnustarfsemin í kringum verslunina Tanga. 
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4.2. Fransmenn á Fáskrúðsfirði 

Frakkar stunduðu veiðar við Íslandsstrendur í yfir 300 ár en blómatími veiðanna var frá 1850-

1914 en frá seinni hluta 19. aldar og fram til 1935 var Fáskrúðsfjörður helsta bækistöð 

franskrar skútuútgerðar á Austfjörðum.  Þar var franskur konsúll, franskt sjúkrahús, frönsk 

kapella og var þar rekið franskt sjómannaheimili til ársins 1922.  Franska ríkið sá einnig til 

þess að í bænum væri staðsettur héraðslæknir en hann var jafnframt sjúkrahúslæknir Frakka. 

Hjúkrunarfólk var bæði franskt og íslenskt en prestur við kapelluna var franskur.  Komu 

prestar og hjúkrunarfólk frá Frakklandi með gufuskipum í vertíðarbyrjun og fóru út aftur með 

sömu skipum á haustin (Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 1980). 

Það sem leiddi til komu Frakka til Íslands var þorskurinn við strendur landsins.  Segja má að 

hann hafið verið örlagavaldur frönsku fiskimannanna sem á hverju ári lögðu á skútum sínum 

upp frá höfnum á norðurströnd Frakklands alla leið til eyjarinnar í norðri.  Þorskurinn veitti 

fransmönnunum og fjölskyldum þeirra lífsbjörgina og fyrir tilstilli hans voru byggðar hafnir 

og reistar kirkjur, þó sjómennirnir sjálfir yrðu aldrei ríkir af þessum veiðum.  Margir þessara 

manna fóru aldrei heim aftur, sumir dóu á hafi út, aðrir á Íslandi (Elín Pálmadóttir, 2009).  

Frönsku skúturnar komu einkum frá þremur borgum í norður Frakklandi, Dunkerque og 

Gravelines við Ermasund og Paimpol á Bretagneskaga (Eiríkur Sigurðsson, 1978). 

Fram til ársins 1904 voru hér eingöngu franskar skútur en það ár komu fyrstu frönsku 

togararnir, flestir frá Bologne við Ermasund.  Mörg þúsund franskir sjómenn voru hér við 

veiðar á hverju sumri en lega Fáskrúðsfjarðar varð til þess að hann varð fyrir valinu sem 

aðalbækistöð þeirra á Austurlandi.  Af austurmiðum var stutt sigling inn í fjörðinn og þar var 

Mynd 12  Nýuppgert verslunarhúsið Tangi, mynd tekin 21.7.2011. 
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góð höfn fyrir skúturnar sem voru jafnvel á bilinu 30-40 (Eiríkur Sigurðsson, 1978). 

Frakkarnir fóru mjög fljótlega að stunda verslun við heimamenn, einkum vöruskipti á 

vettlingum og frönsku kexi.  Á þessum árum lifðu Íslendingar við þröngan kost og fátt var um 

tilbreytni.  „Fólk beið víða eftir þessari tilbreytingu, það var snar þáttur í lífi þess að versla við 

Fransara og kom báðum vel“ (Elín Pálmadóttir, 2009, 143).  Það var því von að íbúar á 

Fáskrúðsfirði væru spenntir fyrir komu Frakkanna á vorin og koma þeirra var mikilvæg fyrir 

þetta 200 manna þorp er tugir franskra skipa lágu inni, yfir 20 menn í hverju þeirra.  Öll 

versluðu skipin meira og minna við landsmenn, sums staðar sömu karlarnir ár eftir ár (Elín 

Pálmadóttir, 2009), en þeir voru taldir friðsamir og vinalegir og því myndaðist oft góð vinátta 

og tengsl við íbúa þrátt fyrir tungumálaerfiðleika sem leyst var með handapati og svipbrigðum 

(Eiríkur Sigurðsson, 1978).  

Frakkarnir sóttust einna helst eftir prjónavörum, vettlingum, sokkum og peysum og keypti 

útgerðin oft kjöt af kálfum, hænsnum og kindum og var æðafugl vinsæll meðal fransmanna. 

Heimamenn sóttu þá einna helst eftir fyrrnefndu kexi, línum og krókum, brauði, rauðvíni og 

koníaki svo fátt eitt sé nefnt (Eiríkur Sigurðsson, 1978).  Kexið þótti mikill fengur en þetta 

voru stórar, þykkar kökur, ósætar og harðar en bragðgóðar og oft fylgdi einnig í kaupum smá 

rauðvín og dreitill af koníaki sem skipin höfðu nóg af.  Sumir Íslendingar töluðu flandramál 

við Frakka og var það sambland af íslensku og frönsku og kallaðist Fáskrúðsfjarðarfranska en 

talið er að allmargir fjarðarbúar hafi verið nokkuð leiknir í því að tala frönsku (Benedikt 

Björnsson, 1966).  Þrátt fyrir góð vinatengsl er það ekki talið líklegt að mörg ástarsambönd 

hafi stofnast á milli fransmanna og íslenskra kvenna en þó er talið að einhver börn hafi fæðst 

sem hafi átt franska feður (Eiríkur Sigurðsson, 1978). 

 
Mynd 13  Franskir sjómenn á Fáskrúðsfirði, sjá má gamla ráðhúsið í baksýn. 
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Til marks um mikilvægi Íslandsveiðanna má sjá að um 1860 höfðu 6000 manns atvinnu af 

þeim í bænum Dunkerque, þar sem íbúar voru þá um 84 þúsund.  Þegar dró úr veiðum máttu 

þessir bæir þola búsifjar og einna 

verst kom það niður á bæjunum 

Paimpol og Gravelines.  Báðir höfðu 

þessir bæir lifað mikið blómaskeið, 

þegar veiðarnar stóðu sem hæst.  

Fyrstu hnignunarmerkin mátti raunar 

sjá 1906-1916 og hrunið var svo einn 

fylgifiska heimsstyraldarinnar fyrri, 

þótt síðasta skipið héldi ekki heim af 

vertíð við Ísland fyrr en 1935 (Helgi 

H. Jónsson, á.á.). 

 

4.3. Franski spítalinn 

Frá 1825 þegar þorskveiðar Frakka við Íslandsstrendur hófust fyrir alvöru og til loka þeirra 

fyrir heimsstyrjöldina síðari, hurfu hér í sæ um 400 skip og um 4000 fiskimenn týndust.  Þar 

af komu 2000 menn frá Paimpol bæ einum (Elín Pálmadóttir, 2009).  Þegar mest lét voru hér 

um 4-5000 fiskimenn í einu.  Þetta 

leiddi til þess að Frakkar byggðu sér 

sjúkrahús á þremur stöðum á Íslandi, í 

Reykjavík, á Fáskrúðsfirði og í 

Vestmannaeyjum.  Bygging franska 

spítalans á Fáskrúðsfirði á árunum 

1902-1907 var fjámögnuð með 

samskotum í Frakklandi.  Til að byrja 

með reistu þeir lítið sjúkraskýli, 

Grund við Hamarsgötu 8 sem tók 6 

sjúklinga og var ekki nema 64 m2 að 

flatarmáli.  Kapella var reist við hliðina á húsinu árið 1896 en hún var rifin 1924 og viðurinn 

notaður í aðra byggingu, Dagsbrún sem enn stendur við Skólaveg 70A.  Neðan við Grund létu 

Mynd 14  Sjúkraskýlið eins og það lítur út í dag en það er nú 
nýtt sem íbúðarhús. 

Mynd 15  Minnisvarði um Carl A. Tulinius, ræðismann Frakka. 
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Frakkar reisa minnisvarða um Carl A. Tulinius sem var ræðismaður Frakka á síðari hluta 19. 

aldar.  Minnisvarðinn var afhjúpaður 28. ágúst 1902 (Elín Pálmadóttir, 2009).   

Sjúkraskýlið var timburhús, ein hæð 

og ris en áföst við vesturgafl þess var 

kapellan sem var ein hæð (Eiríkur 

Sigurðsson, 1978).  Gísli Högmann 

eigandi Búða gaf 800 m2 land í 

miðjum bænum undir húsið með því 

skilyrði að gjöfin félli niður ef hætt 

yrði að reka þar spítala. 

Byggingarnar stóðu ofarlega við 

veginn gengt Tangaversluninni.  Á 

hverju sumri voru franskir prestar og 

nunnur búsett í húsinu og notuðu 

Frakkar sem voru kaþólikkar, kapelluna undir guðþjónustur.  Sjúkraskýlið var starfrækt þar til 

nýr spítali tók til starfa árið 1904.  Byggingin var þá notuð undir sjómannaheimili, Oevres de 

Mer, allt til ársins 1922 (Elín Pálmadóttir, 2009). 

Nýi spítalinn þótti vegleg og mikil bygging sem stóð yst í þorpinu.  Þetta var tveggja hæða 

timburhús á steinkjallara sem kom 

tilsniðið frá Noregi teiknað af danska 

arkitektinum M. Bald.  Vatnsleiðsla 

og skolprennur voru um allt húsið sem 

var 20 m langt, 13 m breitt og 7 m hátt 

(Albert Eiríksson, 2004).  Í húsinu 

voru 17 sjúkrarúm í stórum og 

björtum sjúkrastofum. Þar var einnig 

skurðstofa, lyfjabúð, bókasafn 

(Eiríkur Sigurðsson, 1978) og  

einangrunarstofa fyrir berkla- og 

taugaveikiskjúklinga (Elín Pálmadóttir, 2009).  Georg Georgsson sem var héraðslæknir 1900-

1933 var læknir spítalans (til 1928) en hann talaði góða frönsku.  Einnig var starfandi franskur 

konsúll, frönsk yfirhjúkrunarkona og íslenskar hjúkrunarkonur.  Spítalinn tók til starfa árið 

1904 og fram til 1.janúar 1907 hafði hann tekið á móti 91 sjúklingi.  Spítalinn sinnti þó ekki 

eingöngu Frökkum því Íslendingar voru einnig meðal sjúklinga (Eiríkur Sigurðsson, 1978).   

Mynd 16  Sjúkraskýlið fyrir tíma franska spítalans. 

Mynd 17  Franski spítalinn reistur 1904. 
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Eftir að Frakkar hættu að venja komur sínar á Fáskrúðsfjörð var húsið selt 

Fáskrúðsfjarðarhreppi fyrir 10.000 krónur (Eiríkur Sigurðsson, 1978) og árið 1939 var húsið 

flutt yfir á Hafnarnes handan fjarðarins og breytt í fjölbýlishús fyrir verstöð sem þar var þá 

um skeið.  Eftir að útgerð þarna lagðist af stóð gamli spítalinn auður og óvarinn í áratugi og 

var farin að láta mjög á sjá (Helgi H. Jónsson, á.á.).  

 
Í dag hefur spítalinn verið fluttur aftur til bæjarins þar sem samkomulag hefur náðst á milli 

Minjaverndar og fjármögnunaraðila um endurbyggingu hússins frá grunni.  Síðastliðinn vetur 

hefur m.a. verið unnið við hreinsun panels úr húsinu og undirbúnings fyrir algjöra endurreisn. 

Verður spítalinn staðsettur fyrir neðan Læknishúsið og innangengt verður á milli húsanna.  

Þetta er liður í því að endurbyggja helstu húsin sem tengdust veru og þjónustu við frönsku 

Mynd 19  Gamli spítalinn í sumar, mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 18  Gömul mynd af spítalanum til hægri og læknisbústaðnum til vinstri. 
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fiskimennina en einnig er gert ráð fyrir því 

að gamla kapellan, sjúkraskýlið og líkhús 

spítalans verði hluti húsaþyrpingarinnar.  

Ennfremur á að smíða bryggju fyrir neðan 

húsið.  Franska sjóminjasafnið mun einnig 

hafa aðsetur í húsinu (Morgunblaðið, 

2012).  

Frakkar létu svo árið 1906 reisa íbúðarhús 

handa Georg lækni skammt sunnan við 

spítalann en það hús sem stóð við 

Hafnargötu 12 þótti eitt veglegasta hús 

bæjarins og var það læknisbústaður í þrjá 

aldarfjórðunga og síðar ræðismannshús 

(Eiríkur Sigurðsson, 1978).  Það þótti 

nýmæli að í húsinu voru bæði vatnsleiðslur 

og skolpleiðslur.  Hús þetta hýsti síðar 

heilsugæslustöð en eftir að húsið hlaut 

andlitslyftingu á árunum 1990-1991 voru í 

húsinu bæjarskrifstofu Búðarhrepps fram til 

ársins 2006 (Albert Eiríksson, 2004). 

Fram að fyrri heimsstyrjöld á meðan 

spítalinn var notaður, voru samskipti mikil 

við Frakka.  Eftir styrjöldina fór 

skútuferðum hingað fækkandi.  Fáar skútur 

komu eftir 1925 og er talið að þær síðustu 

hafi sést á Fáskrúðsfirði árið 1932 eða 1933 

(Eiríkur Sigurðsson, 1978).  Hægt er að 

fylgjast með framvindu þessarar endurreisnar á vef Fáskrúðsfirðinga: faskrudsfjordur.123.is, 

nú í mars 2012 er hafin endurbygging litlu kapellunnar (mynd 22) en það mun fegra 

götumyndina til muna. 

 

Mynd 21  Spítalinn í mars 2012, endurreisn hafin. 

Mynd 22  Horft austur Hafnargötu á endurbyggingu 
kapellunnar. 

Mynd 20  Skissa af spítalanum og umhverfi hans eins og 

það er hugsað. 
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4.4. Franski grafreiturinn 

Eins og fyrr greinir dóu hér allmargir franskir sjómenn á þessum árum.  Frakkarnir sem voru 

kaþólikkar vildu sjálfir ekki jarðsetja þá í íslenska kirkjugarðinum og létu því gera sér grafreit 

utan við þorpið sem nú er kallað á Krossum.  Hugsuðu þeir vel um grafreitinn og var þar 

mikið af perlukrönsum og krossum á leiðunum og er nafn hans dregið af því (Eiríkur 

Sigurðsson, 1978).  Staðsetning franska grafreitsins er nánar tiltekið hjá Hölknalækjum út 

með ströndinni norðanverðri, rétt utan við bæinn.  Þar eru grafnir 49 franskir og belgískir 

sjómenn sem sumir létust á sjúkrahúsinu en aðrir á skútunum.  Sumarið 1955 kom franskt 

herskip til Fáskrúðsfjaðar og var þá settur fótur undir stóra Kristsrjóðu sem var í garðinum.  Á 

fætinum eru plötur með nöfnum þeirra sem vitað er að grafnir eru í garðinum og bænavers 

(Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1980).  Þessi minnisvarði nær yfir árin 1902-

1925.  Eitt leiði sem staðsett er yst í reitnum er með járngerði umhverfis.  Til að byrja með var 

trégirðing í kringum grafreitinn sem er 25 m á lengd og 15 m á breidd.  Þessi girðing fúnaði 

og voru því settir steinar allan hringinn sem málaðir voru hvítir (Eiríkur Sigurðsson, 1978).  

Fáskrúðsfjöður á sér vinabæinn Gravelines og hefur lengi verið starfandi í bænum 

áhugamannafélag um þennan sameiginlega arf, Association des Marins de la Petit Chapelle, 

en það félag hefur látið endurgera krossana sem upphaflega voru á leiðunum (Elín 

Pálmadóttir, 2009).  Í dag hefur girðingin verið endurgerð í kringum grafreitinn. 

 
 Mynd 23  Horft ofan á franska grafreitinn frá núverandi göngustíg. 
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Frakkar létu svo einnig reisa minnisvarða um skipsskaða vísindamannsins og 

heimskautafarans dr. Carcot sem staðsettur er innan við Consulhúsið að Hafnargötu 12.  Skip 

hans Purquoi pas, fórst í Straumfirði á Mýrum árið 1936 (Fjarðarbyggð, C'est la Vie). 

 

Síðustu árin er skúturnar voru hér við land voru komnar í þær litlar vélar, svokallaðar 

hjálparvélar sem gerði þeim siglingar auðveldar í hvers kyns veðrum (Benedikt Björnsson, 

1966).  Ein síðustu kynni Fáskrúðsfirðinga af frönskum skútum var þegar ein þeirra, Manon, 

strandaði í Skálavík árið 1925.  Hún var rifin þar og byggt úr henni hús inni í bænum (Eiríkur 

Sigurðsson, 1978). 

 

Eitt af því sem tengt er veru Frakka á 

Íslandi er sérstök bók um frönsku 

spítalana hér á landi með myndum úr 

starfi þeirra.  Bókin var gefin út í 

Dunkerque árið 1909 og ber heitið 

„Aux Hospitaux Francais d´Islande“.  

Bókin er 30 bls. og mun vera í eigu 

allmargra Íslendinga (Eiríkur 

Sigurðsson, 1978). 

 

Að ofansögðu má sjá að Frakkar settu mikinn svip á bæjarfélagið og mótun þess og fyrir 

þeirra tilstilli voru byggð hús sem standa enn í dag, en koma Frakkanna hafði töluverð áhrif á 

mannlíf og afkomu á öllum þeim stöðum sem þeir komu helst til hér á landi (Trausti Valsson, 

2002).  Ef ekki hefði verið fyrir komu 

Frakkanna er óvíst að Fáskrúðsfjörður 

hefði dafnað og stækkað jafn mikið 

og raun ber vitni.  Fáskrúðsfjöður var 

í einni svipan orðin miðstöð þar sem 

verslun blómstraði og menn komu 

langt að til að sækja vistir og 

læknisþjónustu en franski spítalinn 

þjónaði eins og fyrr segir ekki bara 

fransmönnum heldur einnig íbúum 

bæjarins og nærliggjandi sveita.  Þó svo Frakkar hafi kannski ekki byggt hér hallir voru fyrir 

Mynd 24  Fólk sækir minningarathöfn í franska grafreitnum á 
frönskum dögum 2011. 

Mynd 25  Minningarathöfn í júlí 2011. 
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þeirra tilstilli byggð þau hús sem í dag er talið vert að varðveita, hús eins og franska spítalann, 

sjúkraskýlið Grund, kapelluna og ræðismannabústaðinn en öll þessi hús eru merkileg fyrir 

sögu bæjarins og sögu þeirra manna sem komu langt að og fylltu bæinn lífi, saga liðinna tíma 

sem ekki má glatast.  Ár hvert þegar haldið er upp á franska daga í bænum er einnig haldin 

minningarathöfn í franska grafreitnum en þá flykkjast þangað bæjarbúar og gestir til að 

minnast látinna sjómanna, jafnt íslenskra sem erlendra (Fáskrúðsfjörður, 2011). 

4.5. Gravelines 

Eins og fram hefur komið var bærinn Gravelines í norður Frakklandi einn af þeim bæjum sem 

flestir frönsku sjómannanna komu frá.  Íbúar bæjarins fóru að taka þátt í Íslandsveiðunum upp 

úr 1830 en þá héldu árlega stór hluti bæjarbúa, fiskimenn til þorskveiða á miðin í kringum 

landið (Elín Pálmadóttir, 2009).  

Mynd 26  Bátar á leið á Íslandsmið í Gravelines Frakklandi. 
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Tengslin sem mynduðust milli Fáskrúðsfirðinga og sjómannanna hafa haldist sterk og 

minningarnar ekki gleymst og þann 18. ágúst 1991 var formlega komið á vinarbæjartengslum 

við Gravelines (Franskir dagar, á.á.).  Það er orðinn siður á Fáskrúðsfirði að minnast 

tengslanna sumar hvert og halda þá bæjarhátíð, Franska 

daga, og draga fána að húni á þjóðhátíðardegi Frakka, 14. 

júlí.  Til að heiðra minninguna hafa Fáskrúðsfirðingar merkt 

allar götur í bænum á frönsku, jafnhliða íslensku heitunum 

og er ráðgert að auka tengslin við Frakkland enn frekar á 

næstunni.  Frönskum gestum í bænum fer fjölgandi og þeir 

gleðjast þá með heimamönnum og vitja þar minja sem þeim 

tengjast (Helgi H. Jónsson, á.á.).  Gravelines er um 15.000 

manna bær við sjávarsíðuna í norður Frakklandi.  Í sáttmála 

sem undirritaður var milli bæjanna lýsa aðilar vilja sínum til 

þess að halda lifandi sögu bæjanna og halda vináttu- og 

samvinnuböndum í þágu íbúa beggja staða m.a. með því að viðhalda sameiginlegri 

menningarsögu.  Telja þeir að með þessu íslensk-franska framtaki leggi bæirnir sitt af 

mörkum til að efla samskipti þjóða, tryggja frið í heiminum og verja lýðræðislegt frelsi og 

mannréttindi borgara heimsins.  Gravelines heldur líka sína eigin Íslandshátíð í lok september 

ár hvert þar sem vel kemur í ljós hversu ofarlega minning frá tímum Íslandsferða er í huga 

fólksins sem þar býr.  

 

 

Mynd 27  Tekin á Íslandshátíð í 
Gravelines. 

Mynd 28 Blómaskreyting á Fáskrúðsfirði lýsir vel frönsku tengingunni 
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Mynd 29  Götuskilti bæjarins á íslensku og frönsku. 

 

Í grennd við Gravelines er stærsta kjarnorkuver Frakka, ein stærsta fiskeldisstöð Frakklands, á 

nærliggjandi svæði er álver og mikill iðnaður og margt fleira.  Bærinn er í raun gamalt virki 

sem er umgirt síki og skapa þessar aðstæður nútímans og gamla tímans sérstakt andrúmsloft 

(Franskir dagar, á.á.).  Bæjarbúar hafa nýtt þær tekjur sem þeir hafa af iðnaðinum í að halda 

við sögulegum minjum svo sem gömlu fiskimannahúsunum og hafa komið fyrir söfnum í 

þykkum borgarveggjum og útivistarsvæði ofan á þeim.  Íbúar þessa smábæjar eru stoltir af 

uppruna sínum og hafa m.a. komið upp „húsi um arfleifðina, hafið, sjávarháska og 

Íslandsfiskimennina, þar sem fólk á að geta upplifað fyrri tíma“ (Elín Pálmadóttir, 2009, 48). 
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Mynd 30  Franskir bæir á norðanverðu Frakklandi. 
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5. Fáskrúðsfjörður í dag 

5.1. Sjómannabær 

Á Fáskrúðsfirði er ágæt náttúruleg höfn, aðdýpi mikið og 

skjólgott (Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 

1980) og er atvinna að mestu bundin við sjávarútveg og 

vinnslu sjávarafla auk smærri fyrirtækja í iðnaði og 

verslun.  Stærsti atvinnurekandinn er Loðnuvinnslan og 

Kaupfélag Fáskrúðfjarðar.  

Kirkjan á Fáskrúðsfirði var reist á árunum 1914-1915.  

Félagsheimilið Skrúður var tekið í notkun 1963  (Steindór 

Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 1980) en það var 

áður í Templarahúsinu við Búðarveg 8, sem reist var 

nokkru fyrir aldamótin 1900 og hýsti flestar 

menningarsamkomur Fáskrúðsfirðinga (Fjarðarbyggð, 

C'est la Vie). 

5.2. Önnur starfsemi. 

Auk sjávarútvegs eru smærri fyrirtæki í verslun og iðnaði.  Árið 2005 markaði skil fyrir 

Fáskrúðsfirðinga þegar jarðgöngin á milli Reyðar- og Fáskrúðsfjarðar voru formlega opnuð. 

Göngin eru 6 km löng og stytta leiðina á milli þorpanna í Reyðarfirði og á Fáskrúðsfirði um 

32 km og með tilkomu þeirra hefur umferðaröryggi aukist svo um munar en þjóðbrautin lá 

áður um hættulegar skriður og var að hluta til lítið uppbyggð.  Göngin styrkja einnig 

byggðarkjarnann á þessu svæði verulega og auðvelda atvinnusókn á milli svæða.  Göngin 

efldu tiltrú Austfirðinga á sterkum miðkjarna með stærra atvinnu- og þjónustusvæði og virðist 

það hafa gengið eftir.  Um hálfu ári eftir opnun gangnanna var fólk sem búsett var sunnan 

þeirra farið að sækja í talsvert meira mæli í vinnu í Fjarðabyggð og upp í Hérað og hreyfing 

varð á fasteignum og í nýbyggingum á Suðurfjörðum.  Að auki bæta göngin umferðaröryggi 

stórlega því vegurinn milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar um Vattarnesskriður, 

Kyrruvíkurskriður og Staðarskriður hafði nokkuð háa slysatíðni og ofanflóð voru algeng.  Frá 

opnun ganganna hefur árdagsumferð (dagleg meðaltalsumferð) um svæðið meira en 

tvöfaldast.  Árið 2000 fóru um 210 bílar um Suðurfjarðarveg (milli Reyðarfjarðar og 

Fáskrúðsfjaðar) en árið 2006 var umferðin komin á milli 400-600 bíla á sólarhring (Steinunn 

Mynd 31 Höfnin á Fáskrúðsfirði. 
Ljósmynd © Mats Wibe Lund - 
www.mats.is 
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Ásmundsdóttir, 2006).  Í ljósi þessara talna má sjá að þegar er orðin mikil aukning á umferð 

við Fáskrúðfjörð og fleiri og fleiri kjósa að leggja þangað leið sína.  Bærinn á því margt inni 

er viðkemur aukningu ferðamanna og þeirra sem jafnvel kjósa að búa þar og starfa.  

5.3. Franska safnið 

Á Fáskrúðsfirði hefur Albert Eiríksson komið 

upp myndarlegu safni um franska tímann, 

Fransmenn á Íslandi.  En hvergi á Íslandi eru 

jafn miklar minjar frá dvöl Frakka og á 

Fáskrúðsfirði. Hafa franskir ferðamenn sótt í 

safnið í sívaxandi mæli. Safnið hefur verið 

rekið í gamla templarahúsinu en áform eru um 

að flytja það í gamla læknis- og konsúlhúsið 

þar sem meira pláss er til að byggja upp nýtt 

og stærra safn sem rekið yrði allt árið. 

 
Hugmyndir eru uppi um að koma þar upp „miðstöð menningarsamskipta Íslendinga og Frakka 

og gera Fáskrúðsfjörð „franska bæinn“ á Íslandi sem laðar að ferðafólk og fræðimenn.  Meðal 

annars verði þar þá einhver veitingaþjónusta, aðstaða fyrir listafólk og jafnvel sýningaraðstaða 

í uppgerðum kjallaranum.  Er mikill hugur í mönnum og verkefnið er komið á fulla ferð“ 

(Elín Pálmadóttir, 2009, 370)  

 

 

Mynd 33  Fransmenn á Íslandi Mynd 34  Á safninu má sjá ýmsar minjar frá veru 
Fransmanna á Fáskrúðsfirði 

Mynd 32  Franska safnið Fransmenn á Íslandi. 
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5.4. Íbúasamsetning 

Heildarfjöldi íbúa Fáskrúðsfjarðar var 662 þann 1.janúar 2011, 296 konur og 366 karlar.  

Karlar eru í nokkrum meirihluta íbúa eða 55,3%.  Skoðað er tímabilið 1998 – 2011, 

heildarmannfjöldi og skipting íbúa eftir kyni 

á mismunandi aldri eins og staðan var 1. 

janúar 2011.  Teknar eru saman tölur um 

aldursflokkana 0-15 ára, 16-30 ára ungt fólk 

á framhaldsskólaaldri, 31-45 ára, 46-67 ára 

og svo íbúar á eftirlauna aldri 68 ára og upp 

úr en elsti íbúi bæjarins er 90 ára karlmaður. 

Lægstur íbúafjöldi var árið 2003 um 560 

manns.  Fjöldinn jókst svo upp frá því og var 

mestur árið 2009 um 690 en er ívið minni 

árið 2011 eða 662 (sjá mynd 35). 

 

Næstu súlurit sýna skiptingu íbúa eftir kyni 

árið 2011.  Flokkað var eftir aldri með ca. 15 

ára aldursbili. Börn að framhaldsskólaaldri, 

frá framhaldsskólaaldri að starfandi, að 

eftirlaunaaldri og eldra fólks á eftirlaunaaldri. 

Mynd 35  Íbúafjölda þróun á Fáskrúðsfirði 1998-2011. 

Mynd 36  Skipting íbúa í yngsta aldursflokknum 0-15 
ára eftir kyni. Stúlkur eru alls 71 og drengir 79. 

Mynd 37  Skipting íbúa á framhaldsskólaaldri að 
þrítugu eftir kyni. Konur eru alls 66 og karlar 79. 

Mynd 38  Skipting 31-45 ára en konur eru alls 51 og 
karlar 72. 
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Karlar eru í meirihluta í öllum aldursflokkum sem og elsti íbúi bæjarins.  Súlurit fengin á vef 

Hagstofu Íslands 23. janúar 2012 (Hagstofa Íslands, 2011). 

5.5. Ferðamál 
Á rúmum 60 árum hefur fjöldi ferðamanna á Íslandi rúmlega hundraðfaldast, frá 1949 – 2011 

úr 5312 manns í 565.611 manns.  Gestum frá Frakklandi hefur fjölgað úr 2.723 árið 1972 í 

14.955 árið 2000 sem nemur aukningu um ca. 449% á þessum tæplega 30 árum en skoðaðar 

voru komur erlendra ferðamanna um millilandaflugvelli og hafnir.  Reikna má með að 96% 

ferðamanna komi um flugvelli landsins og ca 4% með skipum (Ferðamálastofa, 2001).  Ekki 

fengust nákvæmar tölur um fjölda ferðamanna til Fáskrúðsfjarðar á þessu tímabili en gera má 

fastlega ráð fyrir að bærinn hafi notið góðs af þessari þróun og má til dæmis áætla að af þeim 

14.955 ferðamönnum sem komu frá Frakklandi árið 2000 hafi hluti þeirra heimsótt 

Fáskrúðsfjörð.  Um hafnir koma um 4% ferðamanna sem gerir um 600 manns frá Frakklandi 

en það er tvöföldun á íbúafjölda Fáskrúðsfjarðar á ferðamannatímabilinu.  Þá er ótalinn sá 

fjöldi ferðamann sem kom með flugi og þeir ferðamenn sem komu frá öðrum löndum en 

Frakklandi.  Þar sem fjöldi ferðamanna hefur aukist verulega á síðari árum má reikna með að 

ferðamenn séu töluvert fleiri en heimamenn.  

 

Vitað er að með tilkomu gangnanna þá hefur fjöldi þeirra sem heimsækir bæinn aukist og má í 

því samhengi nefna að Óðinn Magnason sem rekur kaffihúsið Sumarlínu hefur gert út á 

ferðamennsku með því að fara með rútur til Seyðisfjarðar þegar skemmtiferðaskipin koma í 

höfn og bjóða fólki upp á dagsferðir til þess að skoða bæinn og franska safnið.  Ennfremur 

telur hann að með því að byggja upp franska spítalann og gamla hluta bæjarins muni 

ferðamenn enn frekar kjósa að líta bæinn augum (Óðinn Magnason rekstraraðili, 2011).  

Mynd 39  Skipting íbúa 46-67 ára að eftirlaunaaldri en 
konur eru 85 og karlar 102 alls. 

Mynd 40  Loks skipting íbúa á eftirlaunaaldri, konur 
23 og karlar 34. 
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Fáskrúðsfjörður hefur upp á mikið að bjóða í ferðamennsku og munu vegabætur, ferðir 

Norrænu til Seyðisfjarðar, hugsanlegar alþjóðlegar flugsamgöngur til Egilsstaða og 

hugsanlegar farþegasiglingar til hafna Fjarðabyggðar styðja enn frekar við möguleika í þróun 

ferðaþjónustu (Fjarðarbyggð, Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027. Greinagerð, 2009). 

Fáskrúðsfjörður hefur einnig margt upp á að bjóða fyrir annars konar ferðamennsku eins og 

fallegar gönguleiðir bæði lengri og styttri og svo er golfvöllur við bæinn en upplýsingar um 

þetta er hægt að nálgast á vefnum ganga.is (Ungmennafélag Íslands, 2004).  Auk þessa er í 

bænum innisundlaug og við enda fjarðarins er eyjan Skrúður sem gaman er að heimsækja.  

 

6. Náttúrufarslegar forsendur 

6.1. Jarðfræði 

Austurland er jarðfræðilega fjölbreytt og flókið.  Margar megineldstöðvar frá Tertiertímabili, 

allar útkulnaðar og flestar mikið rofnar, eru á Austfjarðarsvæðinu við ströndina (Guðmundur 

Páll Ólafsson, 1995) en talið er að Austfjarðafjöll hafi hlaðist upp frá gosbelti fyrir 10-13 

milljónum ára.  Fjöllin voru síðar rofin niður af jöklum ísaldar (Hjörleifur Guttormsson, 1994) 

og er landið sundurskorið og heflað af skriðjöklum sem upphaflega komu frá þykkum 

jökulskildi á hálendi Austurlands.  Jökulmenjar eru víða og strandlína hefur verið mishá við 

Austfirði og allt að 57 metrum yfir núverandi stöðu sjávar þar sem hún hefur verið hæst 

(Guðmundur Páll Ólafsson, 1995).  Þegar megineldstöðin hafði nær runnið sitt skeið tóku 

blágrýtislög sem legið höfðu nær lóðrétt skyndilega að rísa og rifna með braki og brestum uns 

þau stóðu næstum upp á rönd.  Nú hafa basaltlögin veðrast að mestu fyrir utan Sandfell sem 

talið er að hafi átt upphafið að þessu öllu, þar er heildarþykkt bergeitilsins um 600 metra og er 

talin hafa lyft blágrýtisþekjunni sem var um 500 m þykk (Hjörleifur Guttormsson, 1994). 

Hörfun jökla og lækkun sjávarborðs frá efstu fjörumörkum á Austfjörðum varð í þremur 

áföngum.  Ummerki elsta stigsins eru best varðveitt við utanverðan Fáskrúðfjörð og er nefnt 

Fáskrúðsfjarðarstig.  Miðstigið er nefnt Breiðdalsstig og er það yngsta kennt við Berufjörð 

(Guðmundur Páll Ólafsson, 1995). 

Berggrunnur tilheyrir elstu jarðmyndun á Íslandi, annars vegar basalt með uppruna í hraun- 

eða flæðigosum og hins vegar gosmyndanir frá megineldstöðvum. “Svæðið einkennist af 

landmótun veðrunar og jökla.  Þá er áberandi að jarðlögum hallar almennt til vesturs (inn til 

landsins)” (Fjarðarbyggð, Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027. Greinagerð, 2009). 
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Austurland er vogskorið fjalllendi með óteljandi víkum, vogum og nesjum.  Það er fremur 

dreifbýlt og margar sveitir þess komnar í eyði.  Á Austurlandi var allt til ársins 1860 

bændabyggð ríkjandi en útgerðarbæir tóku 

ekki að myndast að ráði fyrr en síðla á 19.öld, 

en þá urðu straumhvörf í atvinnusögu 

Austfjarða (Guðmundur Páll Ólafsson, 1995). 

Strandlengja Austfjarða er ákaflega löng og 

við bætast eyjastrendur úti fyrir landinu.  

Eyjarnar eru ekki margar né stórar en flestar 

eru mikilvægar varp- og viðkomustaður fugla, 

látur eða hvíldarstaðir sela.  Sumar þessara eyja voru forðum útver eins og Skrúður en aldrei 

var þó búseta þar, svo vitað sé (Guðmundur Páll Ólafsson, 1995). 

Há og mikil fjöll umkringja fjörðinn þeirra þekktust Hoffell (1092 m) inn og upp frá bænum, 

Háöxl (1101 m) beint á móti bænum sunnan fjarðar og áðurnefnt Sandfell (743 m) út með 

firðinum að sunnan.   

Enn hærri fjöll eru innar upp frá dölum, þeirra hæst Lambafell (1201 m) upp af Suðurafrétt frá 

fjallsröðlinum milli Daladals og Hróarsdals í Breiðadal.  Hafnarnes heita nesin beggja megin 

við fjarðarmynnið og þar út af eru 3 eyjar Æðarsker, Andey og yst klettaeyjan Skrúður (161 

m).  Mikið fuglalíf er við Skrúð og var hún mikið nytjuð allt fram á síðustu öld, bæði á fugl 

og egg og svo til beitar fyrir Sauðfé (Hjörleifur Guttormsson, 1994).  Skrúður er 92 ha að 

umfangi og er friðlýst sem náttúruvætti.  Einnig er á náttúruminjaskrá Sandfell sem er afar 

sérstæður líparíteitill sunnan fjarðarins og er hluti af hinni fornu Reyðarfjarðareldstöð 

(Fjarðarbyggð, Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027. Greinagerð, 2009). 

Mynd 42 Hoffell Mynd 43 Sandfell 

Mynd 41 Skrúður 
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6.2. Náttúrufar 

Landslagið skapar umgjörð um byggðina og mannlífið.  Áberandi eru lækir í byggð í 

Fáskrúðsfirði og setja árgil, litlir fossar og skorningar skemmtilegan svip á bæinn.  

Fjörðurinn liggur frá austri til vesturs og hefur byggðin aðallega þróast norðan megin þar sem 

sólar nýtur mest. 

Jarðvegur í Fáskrúðsfirði er víðast hvar þunnur en gróður þekur þó flesta dali og undirlendi en 

gróðurþekjan minnkar þegar ofar dregur í fjallshlíðar.  Lítið er um náttúruleg skóglendi þó 

helst víðir og lágvaxið birki.  Nokkuð hefur verið um skógrækt ofan byggðar.  Beitilyng, 

bláberjalyng, fléttur og mosi eru áberandi í fjalllendi 

Fáskrúðsfjarðar (Fjarðarbyggð, Aðalskipulag 

Fjarðarbyggðar 2007-2027. Greinagerð, 2009).  Við 

könnun á tegundafjölbreytni gróðurs í fjarðarbotni fyrir 

gerð jarðganga sumarið 2000 fundust 102 tegundir.  

Nokkrar tegundir sem eingöngu eru algengar á 

Austfjörðum en sjaldgæfar utan Austurlands fundust í 

firðinum, bláklukka og gullsteinbrjótur ásamt maríuvött 

og sjöstjörnu (Náttúrustofa Austurlands, 2001). 

Auðugast er fuglalíf við sjóinn, einnig nokkuð af mó- 

og vaðfuglum. Annars er dýralíf í meðallagi fjölbreytt, 

einkennandi á Austfjörðum er þó ganga hreindýra um 

svæðið, sem stundum láta sjá sig nærri byggð á vori og 

vetrum (Fjarðarbyggð, Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 

2007-2027. Greinagerð, 2009) en sjást þó mjög sjaldan 

í Fáskrúðsfirði.  Tófur eru nokkuð algengar út með 

firðinum einnig eitthvað af minki.  Fylgst var með 

fuglalífi í botni fjarðarins fyrir nýja veglagningu fyrir gerð jarðgangnanna til Reyðarfjarðar, 

kom þá í ljós að þó nokkur fjöldi fugla hefst við í firðinum og töldust 176 fuglar af 20 

tegundum sumarið 2000 (Náttúrustofa Austurlands, 2001). 

  

Mynd 44 Fuglatalning í Fáskrúðsfirði 
sumarið 2000. 



32 

6.3. Veðurfar 

Ljósaland er eina veðurathugunarstöð 

Veðurstofunnar fyrir Fáskrúðsfjörð og 

lýsir hún best veðurfari þar.  Vindrós 

þessi er fengin frá Veðurstofu Íslands 

15. febrúar 2012 og sýnir tímabilið 7. 

september 2007 – 14. febrúar 2012.  Á 

henni má sjá að ríkjandi vindáttir eru 

VNV og SA sem eru þær áttir sem 

liggja inn og út fjörðinn. Flestar 

vindmælingar eru í VNV átt eða 4725 

með rúmlega 6 m/s vindstyrk. 

 

Veðurfar einkennist af nokkuð lágum 

sumarhita og talsverðri úrkomu fyrri 

hluta vetrar.  Einnig er Austfjarðarþokan vel þekkt á Fáskrúðsfirði, sérstaklega yfir 

sumarmánuðina (Fjarðarbyggð, Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027. Greinagerð, 2009). 

Vindur stýrist að miklum hluta eftir landslagi og því blása vindar annað hvort út eða inn 

fjörðinn.  Austlægum áttum fylgir oft úrkoma á láglendi en þurrt þegar vindur blæs úr vestri 

eða norðvestri.  Snjókoma fylgir veðrum þar sem vindur blæs úr áttum milli suðurs og austurs 

til fjalla og vestlægar áttir eru að jafnaði þurrar.  Ársmeðalhiti er rétt rúmlega 4°C og 

ársúrkoma oftast 1000 – 1800 mm.  Þó getur sólarhringsúrkoma mælst um og yfir 100 mm á 

fárra ára fresti, að haust og vetrarlagi, sem fylgir oftast suðlægri átt og hlýindum.  Slíkri 

úrkomu geta fylgt flóð og skriðuföll.  Mesta krapaflóð sem vitað er um var 16. mars 1919.  

Oft falla þó lítil flóð í Skjólgilsánum og ýmsum lækjum sem renna niður í gegnum bæinn en 

valda þau afar sjaldan tjóni (Hættumatsnefnd Austurbyggðar, 2006). 

Þá daga sem við dvöldum á staðnum í júlí var annan daginn þungbúið mjög, þoka niður í 

miðjar hlíðar og suddi en strax morguninn eftir var komin glampandi sól og var upplifunin 

eins og svart og hvítt. 

  

Mynd 45 Vindrós fengin frá Veðurstofu Íslands 
(Veðurstofa Íslands, 2012) 
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7. Greining á skipulagi bæjarins 

7.1. Þéttbýlisuppdráttur 

Í núverandi þéttbýlisuppdrætti í aðalskipulagi Fjarðarbyggðar 2007 - 2027 má sjá svæðin sem 

eru skilgreind undir náttúruvá, þau eru aðallega utan byggðar.  Svæði C sýnir meiri hættu á 

ofanflóði en svæði A þar sem það er nær uppsprettu ofanflóða í kjölfari lækjarskorninganna.  

Hverfisverndarsvæðið er að mestu utan hættusvæðis en þó er austasti hluti þess, Merkjalækur 

merktur svæði B og A neðst við sjóinn.  Farvegir Bakkalækjar, Búðalækjar og Merkjalækjar 

eru á hættusvæði B, en hús á þessu svæði eru utan hættusvæða.  Við Nýjabæjarlæk eru 5 

íbúðarhús við Skólabrekku á hættusvæði C, þar fyrir neðan eru 20 íbúðarhús á hættusvæðum 

A eða B (Veðurstofa Íslands, 2006). 

 
Mynd 46  Kort unnið upp úr Aðalskipulagi Fjarðarbyggðar 2007 - 2027 og Hættumatskorti Veðurstofu Íslands 
2006. 
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7.2. Gatnakerfi 

Gatnakerfið liggur eftir bænum endilöngum meðfram hlíðinni og hallanum, sem veldur því að 

hliðargötur á milli aðalgatnanna verða oft mjög brattar og hefur lítið verið gert ráð fyrir 

gangandi umferð við skipulag þess.  Fáar gangstéttar eru í bænum en þó eru þær alls staðar í 

nýrri hverfum sem staðsett eru innarlega í dalnum.  Allar götur eru malbikaðar, en á milli 

gatna eru sum staðar enn malarvegir.  Lega bæjarins í landi býður ekki upp á mikla möguleika 

í útfærslu á breyttu gatnakerfi, en þróun byggðar er að mestu langsum eftir fjallshlíðinni. 

7.3. Húsnæði  

Byggð er fremur lágreist, hæstar byggingar eru litlar blokkir og raðhús 2 -3 hæða í norður og 

vesturhluta bæjarins.  Hesthúsahverfi er fyrir utan bæinn í vestri, helstu iðnaðarbyggingar eru 

Mynd 50  Kort af starfsemi bygginga. 

Mynd 47-49  Eins og myndir sína, þá eru ekki gangstéttar í gamla hluta bæjarins og hann ekki öruggur gangandi 
vegfarendum 
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tengdar sjávarútvegi neðst í bænum við sjóinn en þó hefur nokkrum verið komið fyrir í nýlegu 

hverfi við austurenda tjarnarinnar sem er það fyrsta sem komið er auga á við komuna í bæinn. 

Það svæði er skilgreint sem athafnasvæði á þéttbýlisuppdrætti Fáskrúðsfjarðar.  Helstu 

þjónustubyggingar er að finna fyrir miðjum bænum sem og efst þar sem er grunnskóli, 

heilsugæsla og heimili aldraðra, einnig eru nokkrar plássfrekar byggingar í nýlega hverfinu 

við upphaf byggðar í vestri, íþróttahús ofl.  Verslanir eru fáar en mynda þó smá kjarna í miðju 

bæjarins þar sem er m.a. Samkaup og Vínbúðina að finna.  Einnig er apótek tengt 

hjúkrunarheimilinu efst í bænum.   

 
Mynd 51  Aldur húsa, dekkstu eru elst og yngstu ljósust (gul). 

 

Við sjávarsíðuna er gamli hluti bæjarins hið svokallað Búðarþorp en yngri byggðin er að 

mestu efst í bænum og innar í dalnum, vestast.  Búðarþorp er það svæði sem til stendur að 

endurgera og varðveita og færa franska spítalann aftur á.  Af byggðarmynstri að dæma virðist 

sem hjarta bæjarins sé að finna við aðalgötuna og út frá henni, en enginn eiginlegur miðbær er 

í bænum.  Bærinn býður ekki upp á torgarútfærslu vegna brattans og því hefur bærinn þróast í 

þessa átt.  

	  

Með gerbreyttri tækni og þróun byggingariðnaðar á 20. öld tóku menn að vakna til vitundar 

um mikilvægi hins sögulega manngerða umhverfis borganna fyrir komandi kynslóðir. 

Húsverndarhreyfingar spruttu upp í Evrópu snemma á 20. öld, en hér á landi fór umræðan af 

stað um 1970 – 1980.  Fyrst í stað snérist húsfriðun framan af nær eingöngu um að tryggja 

varðveislu gamalla bygginga er töldust þjóðargersemar eða listaverk.  Smá saman fóru menn 
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svo að gefa gaum að varðveislu húsaraða, þyrpinga eða hverfa sem talið var hafa mikilvægt 

menningarsögulegt gildi (Hanna Rósa Sveinsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 2009).  

Í anda þessara viðhorfa eru sýnileg ummerki um byggingarsögu Fáskrúðsfjarðar og er þróun 

byggðarinnar menningarsögulegt verðmæti sem ber að hlúa að.  Birtingarmynd þess er meðal 

annars í sögulegri vídd byggðarinnar en hún er fólgin í ummerkjum um sögu hennar frá 

upphafi til okkar daga.  

 

 
Mynd 52  Húsin í bænum. 
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7.4. Greining samkvæmt Kevin Lynch 

 
Mynd 53 Greining samkvæmt Kevin Lynch. 

 

Bæjarmynd Fáskrúðsfjarðar hefur að miklu leyti mótast af landslaginu en bærinn liggur í 

miklum hliðar halla, bæjarstæðið er langt og mjótt og teygir bærinn sig eftir fjallshlíðinni út 

dalinn og eins langt upp í fjallið og mögulegt er.  Skil markast því helst af mörkum byggðar 

og fjallshlíðar, sem og strandlínu.  Helstu kennileiti eru báturinn og kaffihúsið við komuna í 

bæinn úr vestri, kirkjan í miðjum bænum, franska sjóminjasafnið við Búðarveg, hinn 

nýuppgerði Tangi og ræðismannshúsið við Hafnargötu ásamt franska grafreitnum og 

Loðnubræðslunni með sína stóru strompa sem gnæfa upp fyrir byggðina í áberandi sjónlínu.  

Þungamiðjan er verslunin (Samkaup) í miðju bæjarins þar sem fólk safnast saman.  Aðalleiðin 

liggur í gegnum bæinn neðanverðan, Hafnargötu og Búðarveg.  Greiningarkort í A3 má sjá í 

viðauka. 
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Mynd 54  Í hnotskurn - Helstu einkenni bæjarins skv. Kevin Lynch. 

 
7.5. SVÓT greining 
Svokölluð SVÓT greiningaraðferð er gagnlegt tæki til að taka mat á ákveðnum aðstæðum og felur 

hún í sér að kortleggja styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri.  Með því að greina styrkleika 

og veikleika er lagt mat á stöðuna eins og hún er og með því að meta ógnanir og tækifæri eru 

framtíðarkostir metnir (Gylfi Magnússon, Hvað er Dafó greining?, 2012).  SVÓT greining er 

notuð til að skoða þá möguleika sem Fáskrúðsfjörður hefur.  Tilgangurinn er að byggja á 

styrkleikum svæðisins, lágmarka veikleikana, koma auga á tækifærin og forðast ógnanir.  

Þegar s.v.ó.t. greining er gerð er ákveðið markmið sett og svæðið greint með tilliti til þess að 

ná því markmiði. 

Eftirfarandi þættir eru greindir: 

• Styrkleikar.  Yfir hvaða styrkleikum býr svæðið sem getur stuðlað að því að ná 

settum markmiðum. 

• Veikleikar.  Hvaða veikleikar svæðisins gætu haldið aftur af því að ná settum 

markmiðum. 

• Ógnanir. Hvað kemur í veg fyrir að settum markmiðum er náð?  Hvað stendur í vegi?  
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• Tækifæri.  Hvar liggja sóknarfærin?  Tækifærin sem hjálpa til við að ná 

markmiðunum. 

 
Mynd 55  SVÓT greining. 

 

Markmið höfunda er að styrkja Fáskrúðsfjörð og endurvekja frönsk áhrif svo bærinn verði 

aðlaðandi og eftirsóknarverður staður til að heimsækja og búa í.  Höfundar telja bæinn eiga 

mikla möguleika á því að spila á styrkleika sína og að tækifærin felist sér í lagi í 

ferðamennsku og eflingu byggðarinnar.  Þannig eigi bærinn að nýta sér sérkenni hans sem 

meðal annars felst í sögutengingunni.  Þegar hefur mikið breyst með tilkomu gangnanna þar 

sem vegalengdir eru mun styttri og fólk á nú meiri möguleika á því að búa í bænum en jafnvel 

starfa annars staðar.  Eins er bærinn meira í alfararleið sem er styrkur í ferðamennsku.  Það 

sem einna helst mælir gegn fólksfjölda aukningu er byggðastefnan almennt, en 

Fáskrúðsfjörður glímir að því leyti við sömu vandamál og önnur sjávarþorp á Íslandi.  Þar af 

leiðandi er mikilvægt að leita nýrra leiða til atvinnuþróunar og ferðamennska er einmitt ein 

þeirra leiða.  Fáskrúðfirðingar hafa þegar tekið skrefið í áttina til þess að efla þessa 

sögutengingu með því að gera upp gömlu húsin og bæta götumynd Búðarþorps.  Með því að 

víkka út þetta svæði enn meira má enn frekar efla hinn „franska“ anda en eins og fyrr greinir 

eru það svæðin sem skilgreind eru sem svæði með möguleika (sjá mynd 56) en þau eru tekin 

fyrir í þessu verkefni.  Þetta eru aðkoman, aðalgatan, franski grafreiturinn og stígakerfi á milli 

svæða.  Almennt má segja að aðkoma inn í bæi þjóni því hlutverki að vera hálfgert „andlit“ 

þeirra út á við og því mikilvægt svæði bæði fyrir þær sakir, því um leið og komið er þar að þá 

myndar fólk sér ákveðna skoðun á bænum út frá aðkomunni.  Á Fáskrúðsfirði er tjaldsvæði 

Styrkleikar 

• Stærð bæjarins 
• Býður upp á mikla 
möguleika 

• Flest allt í göngufæri 
• Lega bæjarins, 
friðsæld 

• Fullt af nýtanlegu 
rými 

• Lítið um atvinnuleysi 
• Sólrík sumur 
• Fegurð fjarðarins 

Veikleikar 

• Stærð bæjarins 
• Fjarlægð 
• Lítið viðhald húsa 
• Lega bæjarins, bratt 
• Erfiður yfirferðar, 
skortur á 
göngustígum 

• Lítið um 
samverusvæði 

• Fá græn svæði 
• Vantar kjarna/hjarta 
• Litlar samgöngur á 
milli fjarða 

Ógnir 	  	  

• Byggðastefna 
• Atvinnustefna 
• Fækkun íbúa 
• Vetrarhörkur 
• Ofanflóð 

Tækifæri 

• Ferðamennska 
• Bær í sókn 
• Betri samgöngur v/
ganganna 

• Þjónusta 
• Sagan/tenging við 
Frakkland 
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staðsett við aðkomu bæjarins og þar er stór tjörn sem býður upp á mikla möguleika.  

Höfundar ætla sér að ná markmiðum sínum með því að endurhanna nýja aðkomu að bænum, 

ásamt því að koma með tillögu að breyttri götumynd aðalgötu bæjarins, leggja til staðsetningu 

á göngustíg að franska grafreitnum og koma með tillögur að bættu göngustígakerfi á milli 

svæða/hverfa. 

7.6. Greining höfunda 

 
Mynd 56  Greining hönnunarsvæðis. 

 

Greining hönnunarsvæðis á aðalsvæðum verkefnisins eru: 

Aðalgata, frá aðkomu bæjarins að franska grafreitnum í jaðri hans er megin tengingin.  

Takmarkandi jaðar hönnunarsvæðis er strandlínan og bratti fjallsins sem bærinn stendur í.  

Mikilvægar byggingar eru kirkjan og verslunin ásamt gömlu húsum bæjarins, franska 

sjóminjasafnsins, sjúkraskýlið Grund sem nú er íbúðarhús, verslunarhúsið Tangi og 

ræðismannshúsið.  Þessi hús skapa bæði mikilvæga heild og mikla möguleika fyrir aðalgötu 

bæjarins.  Einnig má skapa betri útivistarmöguleika í kringum tjörnina sem og að franska 

grafreitnum. 

Gróðursvæði; Bærinn hefur grænt yfirbragð, lækir liðast niður hann á mörgum stöðum og 

mynda áberandi element í upplifuninni.  Mesti gróðurinn er þó í skrúðgarði bæjarins við 

upphaf hans í vestri, þar sem ákveðin plöntun hefur átt sér stað.  Skilgreind svæði undir léttan 

iðnað og þjónustu sem athafnasvæði eru við enda tjarnarinnar í uppafi bæjarins í vestri sem og 
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iðnaðarsvæðið fyrir sjávarútveginn í suðaustasta hluta bæjarins.  Sérkenni bæjarins er þessi 

langa aðalgata (megin tengingin) með gömlu húsunum þar sem allt virðist vera að gerast, auk 

gilja og lækja sem liggja niður í gegnum allan bæinn.  

 

Það liggur í hlutarins eðli að helstu menningarsögulegu gildi byggðar á aðalgötunni séu fólgin 

í ummerkjum um þróun hennar frá upphafi til okkar daga.  Það liggur líka í hlutarins eðli að 

ummerki um eldri skeið þróunarinnar eru færri og því mikilvægari en yngri skeiðin (Hanna 

Rósa Sveinsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 2009).  Aðalgatan og söguleg vídd hennar er 

einhver mikilvægasti þátturinn í staðarímynd Fáskrúðsfjarðar.  Hér verður fjallað um þau 

svæði sem tekin voru til nánari skoðunar.  

  

Mynd 57  Hér má líta sýnishorn af þeim lækjum og skorningum sem ligga í gegnum bæinn 
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7.6.1 Aðkoma/Tjarnarsvæði 

 

Þegar ekið er inn í bæinn úr vestri blasir við stórt „tjarnarsvæði“ á vinstri hönd en á hægri 

hönd er sjórinn og útsýni í átt til fjalla og út með firðinum.  Tjörnin liggur þétt upp við veginn 

og lítill gróður umlykur svæðið.  Enginn göngustígur er meðfram þessari tjörn og líkist þetta 

frekar lóni sem dagað hefur uppi á milli veguppfyllingar og sjávar.   

Við endann á þessari tjörn blasir við iðnaðarhverfi/athafnasvæði bæjarins, hverfi sem lætur 

lítið fyrir sér fara, en er ekki til fegrunar umhverfis að neinu leyti.  Hinu megin við tjörnina, 

gengt aðalveginum er svo smá flatlendi þétt upp við fjallið en þar hefur tjaldsvæði bæjarins 

verið komið fyrir og er aðkoman að því í gegnum iðnaðarsvæðið.  Þar er trjágróður sem 

myndar skjól umhverfis tjaldsvæðið sem er lítið og má vel stækka.  Í hlíðinni fyrir ofan 

tjaldsvæðið er töluvert af náttúrulegum gróðri í bland við gróðursett tré sem teygir sig upp 

eftir fjallshlíðinni.  Lítil sem engin tenging virðist á milli tjarnar og tjaldsvæðis önnur en sú að 

salernum og bílastæði fyrir svæðið hefur verið komið fyrir við tjörnina.   

 

Svæðið í heild sinni hvetur ekki til mikillar útivistar, þó er sumar hvert haldið svokallað 

Óssund (mynd 59) í tengslum við opnun franskra daga þar sem áræðnustu íbúar bæjarins 

Mynd 58  Tjörn og tjaldsvæði, myndasafn. 



43 

leggjast til sunds þvert yfir tjörnina (Fáskrúðsfjörður, 2009).  Hvergi í bænum virðist vera 

umhverfi sem markvisst hvetur fólk til 

útivistar að einhverju marki, önnur en 

sú að klífa fjöllin í kring.  

Tjarnarsvæðið býður upp á mikla 

möguleika á að verða skemmtilegt 

útivistar- og tjaldsvæði sem bæði gæti 

gagnast heimamönnum og 

ferðamönnum og að geta orðið falleg 

aðkoma inn í bæinn. 

 

 

7.6.2 Aðalgata 

 
Mynd 60 Aðalgata, lýsandi myndasafn. 

 

Sá vegur sem leiðir þig inn á Fáskrúðsfjörð, leiðir þig einnig í gegnum allan bæinn og myndar 

aðalgötu bæjarins.  Við innkomuna er eins og fyrr greinir á vinstri hönd tjarnar- og 

Mynd 59  Óssund á frönskum dögum. 
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iðnaðarsvæði.  Á hægri hönd er opið svæði þar sem vel sér til sjávar.  Þegar komið er framhjá 

iðnaðarsvæðinu er aðalíþróttasvæði bæjarins og vegur sem liggur til nýrri hverfa bæjarins. 

Næst á vinstri hönd er svo eini „skrúðgarður“ bæjarins og gengt honum er aðal kaffi- og 

veitingahúsið Sumarlína.  Þar fyrir neðan er svo smábátahöfnin (sjá mynd 62).   

Á þessu svæði eru ekki íbúðarhús en í 

hverfinu þar fyrir ofan á vinstri hönd 

er íbúðahverfi sem byggðist upp úr 

1980.  Þegar haldið er lengra fara að 

birtast eldri hús.  Þar skiptist 

aðalgatan í tvennt Hafnargötu og 

Búðarveg.  Hafnargatan liggur niður 

að hafnarsvæðinu en Búðarvegur 

liggur fyrir ofan og á þeim er að finna 

helstu húsagersemar Fáskrúðsfjarðar.  

Á milli þessara tveggja gatna eru 

engar tengingar fyrir gangandi aðrar en gamlar tröppur sem munað hafa fífil sinn fegurri (sjá 

mynd 64).  Efri hluti leiðarinnar, Búðarvegur er sú gata sem flestir keyra og í daglegu tali 

mætti telja sem aðalgötuna, en við hana er verslunarkjarninn og franska safnið, fyrirhugað er 

að setja franska spítalann á Hafnargötu gengt ræðismannshúsinu sem mun þá hýsa hótel.  Við 

Hafnargötu eru einnig húsið Tangi sem gert hefur verið upp og önnur hús tengd því.  Þessi 

hús hafa enn ekki fengið hlutverk en munu koma til með að mynda skemmtilega heild með 

franska spítalanum og tengdum húsum þegar fram líða stundir.  Þær nýlegu teikningar sem til 

eru af svæðinu sýna þennan hluta götunnar og þá aðallega útlit uppgerðu húsanna og 

staðsetningu þeirra en ekki umhverfið í kringum þær, að undanskilinni bryggjunni fyrir neðan 

franska spítalann.  Fyrir ofan ræðismannshúsið í næstu götu er svo gamla sjúkraskýlið Grund.  

Á þessu svæði sjá höfundar mikla möguleika í því að mynda franska stemmningu með því t.d. 

að skipta út götuljósum, skiltum, vegriðum og áferð á göngustígum og akleiðum.  Einnig 

mætti þrengja götumyndina með gróðri eða byggingum í gamla stílnum. 

Mynd 61  Smábátahöfn og Skrúðgarður Fáskrúðs-fjarðar. 
Ljósmynd © Mats Wibe Lund - www.mats.is. 
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7.6.3 Franski grafreiturinn 

 
Mynd 62  Franski grafreiturinn, myndasafn. 

Þegar aðalgatan hefur verið ekin til enda er komið að hinum enda bæjarins.  Þar er hægt að 

aka í áttina til Skrúðar og fyrir mynnið og yfir í næsta fjörð.  Áður en göngin voru tekin í 

notkun var þ etta aðal aðkoman í bæinn.  Þar rétt við bæjarmörkin er franski grafreiturinn. 

Hann var áður í alfaraleið en í þá áttina fara nú færri, aðallega þeir sem eiga þangað erindi, þó 

er haldin þar minningarathöfn fyrir fallna sjómenn ár hvert í tengslum við frönsku dagana.  

Þar er landslagið í miklum halla og undirlendi lítið sem ekkert nema þá niðri við fjöruna. Í 

þessum mikla bratta liggur grafreiturinn, 28 metrum neðar en bílaplanið við aðalveginn. 

Óspillt útsýni er frá honum til sjávar og yfir dalinn en þegar horft er í átt til bæjarins blasir við 

Loðnubræðslan sem byrgir sýn.  Ofan við veginn tekur svo við brött fjallshlíðin.  Erfitt er að 

komast fótgangandi að þessum grafreit, og er það ekki á allra færi.  Hugsanlega er mjög erfitt 

að komast að honum í vetrarhörkum og jafnvel að sumri. Leiðin niður að grafreitnum er 

hlykkjótt og berskjölduð en gróður er þar mjög lítill og lágur. Þegar niður er komið er 

grafreiturinn sjálfur í halla en í kringum hann hefur verið sett hvítt grindverk til afmörkunar.  

Þar í kring er gróður örlítið hærri og hafa nokkur lerki verið gróðursett sem í dag eru komin 

nokkuð á veg.  Fyrir þá sem myndu vilja koma gangandi frá bænum þyrftu þeir að fara eftir 
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akveginum, þar sem engar gönguleiðir eru á þeirri leið.  Hér sjáum höfundar fyrir sér að 

auðvelt sé að leggja göngustíg meðfram hlíðinni sem liggja myndi inn að bænum, en 

vegalengdin er ekki löng ca. 440 metrar að bæjarmörkum og því ákjósanleg vegalengd til 

styttri gönguferða.  Eins og fram hefur komið er járngrind með frönsku mynstri við eitt leiðið 

í grafreitnum sem hugsanlega væri hægt að nýta í hönnunarþema inn í bænum. 

7.6.4 Göngutengingar milli svæða. 

 
Mynd 63 Troðningar, gönguslóðar í bænum, myndasafn. 

 

Þegar gengið er um bæinn, eins og myndin 

hér að ofan sýnir glögglega, þá eru 

tengingar á milli gatna/svæða ekki góðar.  

Hvergi nema við verslunarkjarnann og við 

nýuppgerða Tanga húsið sáust steyptar 

tröppur á milli svæða og á einum stað, 

niður við hafnarsvæðið er gamall hrörlegur 

stigi á milli Búðarvegar og Hafnargötu 

(mynd 64).  Mynd 64  Hrörlegur stigi milli Búðarvegar og 

Hafnargötu. 
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Mjög víða hafa bæjarbúar og aðkomufólk gengið troðninga sem er sjarmerandi í sjálfu sér á 

ákveðinn hátt.  Þetta er hins vegar ekki góður kostur fyrir þá sem eiga erfitt yfirferðar og 

hvetur fólk alls ekki til þess að fara gangandi um bæinn. 

8. Hönnunartillögur 

8.1. Aðkoma/Tjarnarsvæði 

Tjarnarsvæðið er tilvalið svæði til útivistar og hreyfingar fyrir íbúa og aðkomufólk og þar er 

stutt í níu holu golfvöll bæjarins.  Svæðið er hugsað sem andlit bæjarins út á við, staður sem 

býður þig velkomin.  Til hliðar má 

líta fyrstu skissu af svæðinu en 

strax í byrjun var ákveðið að 

þrengja aðeins að tjörninni og 

koma fyrir göngustíg allan 

hringinn, ásamt gróðri, bekkjum 

og lýsingu.  Ljósastaurar verði 

með frönsku útliti, lægri staurar á 

gönguleiðum en hærri við akvegi.  

Blómabeð verði formuð með 

frönsku toile mynstri.  Aðkoman að tjaldsvæðinu er færð að vesturenda tjarnarinnar og þar 

rétt við aðalgötuna leggja höfundar til að settur verði áningarstaður með bekkjum og 

fræðsluskiltum um Fáskrúðsfjörð.  Við vesturenda tjarnarinnar eru sett skilti sitt hvoru megin 

Mynd 65 Fyrsta skissa, aðkoma og tjarnarsvæði 

Mynd 66 Lokatillaga að aðkomu og tjarnarsvæði, stærri mynd er á bls. 52 og stórt kort 1:100 er aftast í viðauka. 
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við aðalgötuna líkt og um eins konar hlið að bænum sé að ræða. 

Eins og fyrr greinir er aðkoman að tjaldsvæðinu færð að vesturenda tjarnarinnar en hún var 

áður í gegnum iðnaðarhverfi bæjarins og alls ekki áberandi merkt.  Samkvæmt tillögu (mynd 

66 og mynd 72)  er lagt til að tjaldsvæðið verði stækkað örlítið til hliðanna og að bílastæði 

verði við vesturenda þess.  Með því að hafa stækkun tjaldsvæðis á lengdina en ekki upp með 

hlíðinni er þróun þess í takt við byggðarþróunina í bænum og um leið myndast jafnvægi þar á 

milli.  Eins verður minna rask á gróðri og dýralífi sem fyrir er á svæðinu.   

Nýtt þjónustuhús er sett á tjaldsvæðið og bryggja sett út í tjörnina, eins konar dorgbryggja.  

Við bryggjuna er svo samverusvæði þar sem hægt er að grilla eða vera með útisamkomur og 

hentar það vel tjaldsvæðisgestum.  Við austurenda tjarnarinnar er lagt til að verði grynningar 

fyrir buslsvæði og þar verður sandur við vatnsborðið.  Stiklur munu svo skilja að 

grynningarsvæðið og dýpri endann.  Tilvalið sólbaðssvæði á góðum sumardögum, þar sem 

gróður austan við svæðið myndar gott skjól fyrir ríkjandi austanáttinni.  Gróður austan við 

tjörnina er hafður hærri, bæði til að mynda skjól og sjónrænt til að loka fyrir iðanaðarhverfið.  

Á vesturendanum er gróður lægri, runnar og þess háttar en við áningasvæðið eru nokkur hærri 

tré við götuna einnig eru skrautbeð með toile mynstri við aðkomuna inn á tjaldsvæðið sem og 

meðfram aðalveginum sunnan og vestan við tjörnina.  Gróðurval gengur út á blómstrandi 

runna, sýrenur, rósir og fleira.  Í blómabeðin eru hugsaðir fjölæringar, sumarblóm og laukar 

(mynd 70 og 71).  Plöntuval fyrir svæði er sérstaklega valið vegna harðgerðis en veðurfar 

einkennist af lágum sumarhita og úrkomu á fyrri hluta vetrar.  Nánari umfjöllun um tré og 

runna er í kafla 8.1.1. og tillaga á korti af öllu svæðinu er á bls. 53 ásamt stærra korti aftast í 

viðauka.   

Mynd 67  Snið af göngustíg við tjörnina A-A1. 
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Mynd 68  Stemningsmynd af tjaldsvæðinu. 

 
Mynd 69  Stemningsmynd af aðkomu og áningarsvæði 

8.1.1 Nánar um gróðurval fyrir tjarnarsvæðið. 

Við aðalgötuna Búðarveg (sjávarsíðuna) er lagt til að gróðursett sem götutré verði Sorbus 

decora (Skrautreynir), vegna þess hversu harðgerður hann er, salt, vind- og mengunarþolinn.  

Skrautreynir myndar fallega krónu, er litskrúðugur með rauðum berjum og ákaflega fallegum 

haustlitum.  Skrautreynir líkist einna helst þeim trjám sem notuð eru í “allée” í Frakklandi 

(trjágöng), en vegna harðgerðis hentar hann einkar vel íslenskum aðstæðum.  Við austurenda 

tjarnarinnar þar sem skýla á iðnaðar-/athafnasvæðinu er mælst til að gróðursett verði harðgerð 

tré eins og Sorbus mougeotii (Alpareynir) og Alnus incana (Gráelri) í bland við Sorbus 
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decora.  Sorbus mougeotti er með rauð ber sem standa lengi fram eftir hausti og öll trén 

mynda fallega krónu. 

Stærri runnagróður verður samsettur úr harðgerðum blómstrandi runnum eins og Rosa rugosa 

(Ígulrós), en hún hentar vel við sjávarsíðu og Rosa pendulina (Fjallarós) sem er nægjusöm og 

vindþolin.  Einnig Spiraea nipponica (Sunnukvistur) sem er blómfallegur og Syringa x 

prestoniae ´Elinor´ (Fagursýrena) sem kelur yfirleitt ekki. 

Í minni runnagróðri eru einnig lagðar til harðgerðari tegundir samanber Spiraea japonica 

(Japanskvistur) sem blómstrar síðsumars og fer vel með lágvaxnari blómum og Spiraea sp 

(Birkikvistur) en hann er auðræktanlegur, gríðarlega blómríkur og fær ótrúlega fallega 

haustliti.  Auk þess verði plantað Cytisus purgans (Geislasópur) sem einnig er seltu- og 

vindþolinn með sígrænum uppréttum greinum og með skærgulum ertublómum, fyrri part 

sumars (Ólafur Sturla Njálsson, 2005). 

Í blómabeðum eru Spiraea japonica (Japanskvistur) og Pinus mugo (Dvergfura) auk 

fjölæringa í lægri kantinum (frá 10-35cm) en lagt er til að notaðar verði plöntur eins og 

Dicentra formosa (Dverghjarta), Viola cornuta eða elegantula (Fjalla- eða Roðafjóla), 

Mynd 70  Gróðursetning í blómabeð við tjarnarsvæði og aðkomu. 
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Geranium clarkei og himalayaense (Blúndu og Fagurblágresi).  Allar þessar tegundir eru afar 

harðgerðar og blómviljugar (Hólmfríður A. Sigurðardóttir, 2005).   

Fyrir framan fjölæringa í beðum verði komið fyrir snemmblómstrandi laukum eins og t.d. 

krókusum og páskaliljum en fremst verði plantað sumarblómum. 

 

 
Mynd 71  Aðkoma og áningarstaður, gróðurval. 
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8.2. Aðalgatan 
Lagt er til að aðalgatan verði öll í anda liðinna tíma og að það styrki hana að halda 

uppbyggingu hennar áfram svo að hún geti þjónað hlutverki sínu sem miðbæjarkjarni.  Hún 

verði byggð upp eins og snotur lítill kjarni timburhúsa frá gamla tímanum og gæti bærinn 

þannig dregið til sín bæjarbúa í leit að þjónustu og áhugasama ferðamenn.  Á aðalgötunni yrði 

til staðar öll sú grunnþjónusta sem þarf í bæjarfélaginu s.s. veitingastaðir, verslanir, þjónusta, 

markaðir og söfn.  Til að draga fram franskan sýnileika hennar verði skipt um lýsingu þannig 

að allir ljósastaurar verði svartir og skrautlegir eins og neðri myndin hér fyrir neðan sýnir 

(mynd 74). Skipt verði um yfirborðsefni á götu og gangstígum og þessi svæði verði hellulögð.  

Skilti og lýsing utan á húsum verði úr svörtu formuðu járni, sem og vegrið með toilemynstri.  

Bekkir verði úr viði og járni, ásamt sorpílátum sem minna á franskar víntunnur/íslenskar 

síldartunnur.  Gróðri verði bætt við til að skapa rými, samskonar gróðri og á tjarnarsvæði s.s. 

blómstrandi runna þema.  Þar 

sem halli er mikill verði 

komið fyrir steinahleðslum úr 

íslensku grjóti.  Þar sem hlið 

eru meðfram götukanti séu 

þau úr járni.  Til að styrkja 

ímynd bæjarins enn frekar 

sem sögubæ er lagt til að í  

 

 
Mynd 74  Hafnargata til vesturs, tillaga að breyttri götumynd eftir endurreisn franska spítalans 

Mynd 73 Hafnargata í vestur, ræðismannshús til hægri. 
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gegnum bæinn verði sagan gerð sýnilegri með fræðsluskiltum sem upplýsi um sögu 

viðkomandi húsa eða staðsetningar.  Við aðalgötuna eru á nokkrum stöðum auðar lóðir sem 

bjóða upp á byggingu húsnæðis sem styrkt geta götumyndina eða að halda þeim sum staðar 

sem opnunum fyrir óhindrað útsýni.  Akureyrarbær hefur lagt kvaðir á skipulag gamla 

bæjarhlutans um að allar nýbyggingar skuli taka mið af yfirbragði gömlu byggðarinnar hvað 

snerti stærðir, hluföll, form og efnisval.  Þetta er til að virða og tryggja megindrætti 

umhverfisins og að þær falli vel inn í heildarmyndina (Teiknistofa Arkitekta, 2011).  Svipað 

er upp á teningnum hjá Stykkishólmsbæ en þar segir í Aðalskipulagi 2002-2022 að markmið 

þeirra sé að gera ásýnd bæjarins fallegri og heillegri, með því að sækja viðmið í gamla 

bæjarkjarnann við höfnina og 

ennfremur að marka stefnu um 

varðveislu og nýtingu gamla 

bæjarins (Bæring Bjarnar 

Jónsson, 2002).  Mælst er til 

að Fjarðarbyggð muni gera 

svipaðar kröfur um miðbæ 

Fáskrúðsfjarðar. 

 

 
 

Mynd 76  Búðarvegur til vesturs, tillaga að breyttri götumynd. Til vinstri við útskotið, eru tröppur niður á 
Hafnargötu.  Upplýsingaskilti við útsýnissvæði og þverun yfir á gönguleið. 

Mynd 75  Búðarvegur í vestur, Hafnargata sést til vinstri 
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8.3. Franski grafreiturinn 

Vegna þeirrar merkilegu sögu 

sem grafreiturinn hefur fyrir 

bæjarfélagið, þarf að tengja 

hann betur við bæinn.  

Vegalengdin frá Loðnu-

bræðslunni að grafreitnum er ca. 

440 metrar og auðvelt að koma 

þar fyrir góðum göngustíg sem 

gagnast getur öllum.  Lagt er til 

að stígurinn hækki um 10 metra 

frá grafreitnum að 

bæjarmörkum, sé 2 metra breiður og með sléttu yfirborði malbiks. Á ca 100 metra fresti verða 

hvíldarbekkir, þar sem gróðri verður komið fyrir til skjólmyndunar, án þess þó að byrgja sýn 

til sjávar.  Gróðurval miði við þann gróður sem fyrir er á svæðinu eins og t.d. lerki og birki.  

Stígurinn verði einnig upplýstur með samskonar lágum svörtum járnljósastaurum og eru við 

tjörnina en hærri staurarnir verði gegnum gangandi alla aðalgötuna, alveg frá byrjun hennar 

við tjörnina (sjá tillögu bls 52 mynd 72).  Lagt er til að rask á svæðinu verði sem minnst til að 

skemma ekki það gróðurfar og dýralíf sem fyrir er.  Við Loðnubræðsluna muni stígurinn svo 

tengjast stígakerfi bæjarins sem leiðir þig eftir aðalgötunni.  Stígurinn gagnast þannig bæði 

sem betri gönguleið að grafreitnum og um leið sem skemmtilegur útivistarstígur fyrir þá sem 

það kjósa.  Einnig má sjá fyrir sér að þar sem minningarathöfn um látna sjómenn er haldin ár 

hvert við grafreitinn verði auðveldara fyrir bæinn að halda skrúðgöngu í gegnum bæinn og að 

reitnum. 

Mynd 77  Fyrsta skissa af nýjum göngustíg að franska grafreitnum 
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Mynd 79  Snið af göngustíg A-A1. 

 Mynd 80  Horft í austur að grafreitnum eftir nýja stígnum. 
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Mynd 81  Horft í vestur að Loðnubræðslunni 21. júlí 2011. 

 
Mynd 82  Horft í vestur eftir nýja göngustígnum, gróður við Loðnubræðsluna byrgir að nokkru sýn að 
Loðnubræðslunni. 
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8.4. Göngutengingar milli svæða  
Eins og greint hefur verið frá má glögglega sjá á mörgum stöðum ummerki liðinna tíma með 

troðningum sem liggja víðsvegar á milli bæjarhluta.  Á fáum stöðum eru skipulagðir göngu-

stígar á milli hæðarhluta bæjarins.  Við teljum upplagt að halda gamalli bæjarásýnd og 

leggjum til að þar sem því verði viðkomið verði göngustígar útfærðir þannig að þeir uppfylli 

kröfur um aðgengi fyrir alla.  Þessu 

er sjálfsagt ekki hægt að koma við 

alls staðar og þarfnast nákvæmari 

mælinga en auðveldlega má gera 

smávægilegar breytingar á þessum 

leiðum sem hefur mikið að segja 

fyrir ásýnd götunnar.  Einnig verði 

hellulagðar þveranir með toile 

mynstri yfir aðalgötuna til að 

auðkenna göngustígana.  Eftirfarandi 

tillögur sýna hvernig má gera þetta á einfaldan máta.  Efri myndir sýna troðninga að Búðar-

vegi fyrir breytingu en neðri myndir sýnir hvernig lagt er til að þær verði eftir breytinguna. 

 
   Mynd 84 Tillaga að nýrri aðkomu milli svæða. 

Mynd 83  Troðningar sem myndast hafa við Búðarveg. Mynd 
tekin 21.7.2011. 
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Mynd 85 Troðningar sem myndast hafa á milli svæða. Mynd tekin 
21.7.2011. 

Mynd 86  Tillaga að nýjum stíg á milli svæða. 
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9. Samantekt/niðurstöður 
Með tilkomu franskra skútuútgerðarmanna til Fáskrúðsfjarðar á öndverðri 19. öld jókst 

þéttbýlismyndun í firðinum og verslun blómstraði.  Til varð þorpskjarni, Búðarþorp, sem 

byggði tilvist sína á þjónustu við útgerðarmenn og starfsemi tengda því.   Fjörðurinn var 

vegna legu sinnar tilvalinn sem aðalbækistöð Fransmanna en þar má sannarlega finna 

minningar og minjar um veru þeirra.  Enn eru standandi þær byggingar sem reistar voru frá 

tímum Fransmanna s.s. franski spítalinn, Grund, kapellan, læknishúsið og fleira.  Ennfremur 

eru minjar á safninu Fransmenn á Íslandi, bækur hafa verið gefnar út og á netinu má finna 

myndir og greinar um veru þeirra.  Í hjörtum heimamanna er tengingin sterk og halda 

Fáskrúðsfirðingar miklum tengslum við Frakkland m.a. með vinabæjatengslum sínum við 

Gravelines í norðurhluta landsins.  Að ofansögðu er ljóst að þessi hluti sögunnar er 

mikilvægur Fáskrúðsfirðingum þó þessi tenging sé aðkomufólki alls ekki augljós í 

bæjarmyndinni eða umhverfinu almennt.   

Bæjarmynd Fáskrúðsfjarðar hefur að mestu leyti mótast af landslaginu en bærinn er langur og 

mjór og teygir sig eftir fjallshlíðinni út dalinn.  Skil markast því helst af mörkum byggðar og 

fjallshlíðar, sem og strandlínu, þar sem er iðandi hafnarlíf.  Engan eiginlegan miðbæ er að 

finna á Fáskrúðsfirði en aðalgata bæjarins liggur alveg frá mörkum hans í vestri að franska 

grafreitnum í austri.  Við sjávarsíðuna frekar austarlega í bænum er gamli hluti hans hið 

svokallað Búðarþorp.  Það er svæðið sem fyrirhugað er að endurgera og varðveita 

byggingarnar frá franska tímanum og færa franska spítalann aftur á.  Af byggðarmynstri að 

dæma virðist því sem hjarta bæjarins sé að finna við aðalgötuna og út frá henni og er það 

styrkur bæjarins og hans helsta sérkenni.   Helstu kennileiti bæjarins er nær öll að finna við 

aðalgötuna, eins og báturinn, Sumarlína kaffihús, franska sjóminjasafnið, franski spítalinn, 

Grund, Tangi og ræðismannshúsið ásamt franska grafreitnum og Loðnubræðslunni.   

Með því að keyra á styrkleika bæjarins meðal annars með því að gera sögulegu tengingunni 

við Frakkland meiri skil í bæjarmynd hans má auðveldlega gera bæinn að áhugaverðum 

fransk/íslenskum bæ.  Í dag er aðalgata bæjarins fremur dæmigerð gata í sjávarþorpi, fyrir 

utan Búðarþorpshlutann sem koma mun til með að vera mjög sjarmerandi með sínum gömlu 

uppgerðu húsum.  Þær nýlegu teikningar sem til eru af svæðinu eru þó eingöngu bundnar við 

þennan hluta götunnar og þá aðallega útlit uppgerðu húsanna en ekki umhverfið í kringum 

þær, að undanskilinni bryggjunni fyrir neðan franska spítalann.  Að öðru leyti virðist engu 

breytt til að gera bæjarmyndina franska.   
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Við aðkomuna í bæinn við tjarnar- og tjaldsvæðið eru lagðar til breytingar sem gera 

aðkomuna meira aðlaðandi og vinalegri.  Þannig er strax gefið til kynna hvað koma skal.  

Styrkja á götumyndina með því m.a. að planta gróðri, koma fyrir göngustíg í kringum tjörnina 

og leggja til smá breytingar í og við hana.  Lagt er til að aðkeyrslan að tjaldsvæðinu sé færð til 

vesturs, tjaldsvæðinu breytt lítilega og að við aðkomuna í bæinn sé strax í upphafi lítill 

áningarstaður með fræðsluskiltum.  Með því að planta trjám meðfram aðalgötunni, skipta út 

ljósastaurum, bæði fyrir akandi og gangandi umferð má strax ná fram áhrifum sem styrkja 

götumyndina.  Eins og fram kom þá er aðalgatan hjarta bæjarins og það stór hluti af bænum 

og bæjarímyndinni að hún spannar ekki einungis alla lengd hans, heldur eru á henni helstu 

söguminjar, verslun og þjónusta.  Aðalgatan ætti að vera þannig úr garði gerð að hennar verði 

best notið fótgangandi.  Í því skyni er lagt til að hún verði eingöngu með húsum í sama gamla 

stílnum, yfirborð í verslunarhlutanum verði hellur en ekki malbik, hæð húsa verði ekki meira 

en 2 hæðir og að rýmismyndun verði sem næst 1:1.  Ljósastaurar og götulýsing verði 

lágstemmd með formuðu járni, hæðarmunur verði útfærður með grjóthleðslum, öll skilti og 

merkingar verði úr formuðu járni.  Bekkir verði úr viði og járni, jafnvel ruslatunnur bæjarins 

fái ákveðna hönnun sem minni á vín- eða síldartunnur.  Gróðri verði komið fyrir þar sem við 

á.  Við enda götunnar leggjum við til að frönsku tengingunni verði lokið með göngustíg frá 

bænum að franska grafreitnum sem lagður verði í fjallshlíðina fyrir neðan veginn.  Á honum 

verði bekkir og skemmtileg lýsing í sama stíl og byrjað var með í upphafi götunnar við 

innkomuna í bæinn. 

 

10. Umræða og ályktanir/Lokaorð 
Fáskrúðsfjörður er vinalegur bær sem að mati höfunda er auðvelt að yfirfæra frönsk áhrif á. 

Hefði það ekki verið fyrir legu fjarðarins er óvíst að Frakkar hefðu valið Fáskrúðsfjörð sem 

sína aðalbækistöð á tímum skútuútgerðarinnar og óvíst að í firðinum hefði myndast sú byggð 

sem þar er nú.  Á þeim tímum sem nú eru þegar bæir úti á landi þurfa að berjast í bökkum við 

að halda íbúum sínum og atvinnumöguleikum gangandi er þeim nauðsynlegt að finna sérstöðu 

sína.  Þessa sérstöðu hefur Fáskrúðsfjörður með sinni sögulegu hefð sem er bænum svo 

dýrmæt.  Mikilvægt er að gera henni hátt undir höfði.  Höfundar telja ekki þörf á að umturna 

allri bæjarmyndinni til að ná fram áhrifunum heldur sé auðveldlega hægt að ná þessum 

áhrifum með þeim tillögum sem lagðar voru fram hér að ofan.  Stykkishólmur er bær sem 

hefur tekist þetta mjög vel, fólk flykkist þangað til skoðunar og eyðir þar tíma.  Í 

Stykkishólmi hefur það verið notað til að efla ferðamennsku bæjarins.   
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Það ætti að vera öllum ánægjuleg upplifun að koma til Fáskrúðsfjarðar og upplifa fallegan bæ 

sem hefur sögu að segja, sögu sem tengist okkar arfi og menningu.  
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13. Myndaskrá 
Allar ljósmyndir eru teknar af höfundum í vettvangsferð 20-21. júlí 2011 nema annað sé tekið 
fram. 

 

Mynd 1  Huglæg frönsk sérkenni, myndasafn:  sótt á vef 1.3.2012 

• http://www.smeedwerkberthojanssen.be/img/smeedijzeren_trapleuning.jpg 

sótt á vef 12.3.2012  

• Blóm, 
http://i1212.photobucket.com/albums/cc447/getabunny/Tin%20Signs/tinsignmaisonfle
ur.jpg 

• Toile mynstur, http://image001.mywedding.com/15/677/15677427_475.jpg 

• Brauðkarfa, 
http://www.visualphotos.com/photo/2x4064157/Baguettes_in_a_bread_basket_93504
2.jpg 

• Metro skilti úr járni, http://www.imagenature.com/galleries/spring-
paris/metropolitain-sign-paris-metro.jpg 

sótt á vef 19.3.2012  

• http://www.slowtrav.com/blog/tuscanartist/DSC08896.JPG 
• Franskir ostar, http://images.world66.com/fr/om/ag/fromage_agde_fra_galleryfull 
• Rauðvín og karfa til lautarferðar, 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/mscornelius/mscornelius1103/mscornelius11030
0004/9024660-un-panier-pique-nique-vintage-avec-un-verre-de-vin-rouge-de-
fromage-et-de-pain-sur-une-table-de-pin-.jpg 

Mynd 2 Skilti úr formuðu járni í Frakklandi: Sótt á vef 12.3.2012  

http://www.imagenature.com/galleries/spring-paris/metropolitain-sign-paris-metro.jpg 

Mynd 3  Bær í norður Frakklandi, sérlega einkennandi frönsk götumynd: Sótt á vef 1.1.2012  
http://www.appietto.com/nord-pas-de-calais/ 

Mynd 4  Þröng hellulögð húsagata með fagurlega formuðum ljósastaur. Sótt á vef 1.1.2012  
http://ericinfrance.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 

Mynd 5  Toile mynstrið er víðar notað en í klæði. Sótt á vef 1.3.2012  
http://3.bp.blogspot.com/_Ck1qWeiuQ58/TO6sitksbqI/AAAAAAAAADI/npJyqGKNZAU/s
1600/entrance+sc4.jpg 

Mynd 6  Frönsk einkenni sem mögulegt er að yfirfæra til Fáskrúðsfjarðar, myndasafn:  Sótt á 
vef 2.2.2012 

• rautt handrið og blóm: http://www.sports-sante.com/index.php/la-liviniere-canton-
dolonzac-dans-lherault-minervois-region-languedoc-roussillon 
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• ljósastaur tekin á Pont des Arts, http://www.superstock.com/stock-photos-
images/4034-115024 

• franskur ljósastaur: http://www.keyimagery.com/stock-images/stock-
image/17103/old-fashioned-french-lamp-post-stock-photo 

• húsasund: http://bottleupandexplode.tumblr.com/page/2 
• járnskilti í St. Paul de Vence: http://cruises.about.com/od/mediterraneancruises/ig/St--

Paul-de-Vence/saint_paul_de_vence003.htm 

Sótt á vef 1.3.2012 

• svalahandrið: http://www.peterweldon.co.uk/range/stairs/collection1/stair_07.htm 

Sótt á vef 12.3.2012 

• hjólaskilti: http://2.bp.blogspot.com/-
d6VP_IaHz1k/Tv1LZqlknCI/AAAAAAAACqE/HJmeqaovzq4/s1600/la_bicylette_res
taurant_sign.jpg 

Sótt á vef 1.4.2012 

• Skilti í Dunkerque: http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/17099643.jpg 

• Grindverk N-Frakklandi: http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/10066862.jpg 

Sótt á vef 2.4.2012 

• Járnbekkur: http://image.made-in-china.com/2f0j00OBAaJjSqyTpb/Iron-Casting-
Garden-Bench-HS-30-61-.jpg 

Mynd 7  Kort af staðsetningu Fáskrúðsfjarðar á austfjörðum Íslands. Unnið af höfundum. 

Mynd 8  Loftmynd af Fáskrúðsfirði. Ljósmyndina tók Mats Wibe Lund: Ljósmynd © Mats 
Wibe Lund - www.mats.is 

Mynd 9  Mörk athugunarsvæðis, kort unnið af höfundum. 

Mynd 10  Horft yfir Fáskrúðsfjörð á árum áður. Sótt á vef Minjaverndar 7.4.2012 
https://sites.google.com/site/franskispitalinn/gamlar-myndir 

Mynd 11  Atvinnustarfsemin í kringum verslunina Tanga. Sótt á vef 3.4.2012 bloggsíðu 
Emils Páls Jónssonar  http://emilpall.123.is/blog/yearmonth/2011/11/ 

http://cs-001.123.is/DeliverFile.aspx?id=9648bba6-b742-4436-9f59-58d74a9d1ca2 

Mynd 12  Nýuppgert verslunarhúsið Tangi, mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 13  Franskir sjómenn á franskri skútu á Fáskrúðsfirði, sjá má gamla ráðhúsið í baksýn.  
Sótt á vef minjaverndar 3.4.2012. https://sites.google.com/site/franskispitalinn/hafidh-gaf-og-
hafidh-tok 

Mynd 14  Sjúkraskýlið eins og það lítur út í dag en það er nú nýtt sem íbúðarhús. Mynd tekin 
21.7.2011. 

Mynd 15  Minnisvarði um Carl A. Tulinius, ræðismann Frakka. Mynd tekin 21.7.2011. 
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Mynd 16  Sjúkraskýlið fyrir tíma franska spítalans.  Sótt á vef minjaverndar þann 7.4.2012 
https://sites.google.com/site/franskispitalinn/gamlar-myndir 

Mynd 17  Franski spítalinn reistur 1904. Sótt á vef minjaverndar þann 7.4.2012 
https://sites.google.com/site/franskispitalinn/gamlar-myndir 

Mynd 18  Gömul mynd af spítalanum til hægri og læknisbústaðnum til vinstri. Sótt á vef 
minjaverndar þann 7.4.2012  https://sites.google.com/site/franskispitalinn/gamlar-myndir 

Mynd 19  Gamli spítalinn í sumar, mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 20  Skissa af spítalanum og umhverfi hans eins og það er hugsað.  Hannað af Argos 
teiknistofu og sótt á vef minjaverndar  3.3.2012 
http://sites.google.com/site/franskispitalinn/teikningar 

Mynd 21  Spítalinn í mars 2012, endurreisn hafin.  Sótt á vef Fáskrúðsfjarðar 7.4.2012 
http://faskrudsfjordur.123.is/home/ 

Mynd 22  Horft austur Hafnargötu á endurbyggingu kapellunnar.  Sótt á vef Fáskrúðsfjarðar 
7.4.2012 http://faskrudsfjordur.123.is/home/ 

Mynd 23  Horft ofan á franska grafreitinn frá núverandi göngustíg. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 24  Fólk sækir minningarathöfn í franska grafreitnum á frönskum dögum 2011. Sótt á 
vef Fáskrúðsfjarðar 7.4.2012 http://faskrudsfjordur.123.is/blog/yearmonth/2011/07/ 

Mynd 25  Minningarathöfn í júlí 2011. Sótt á vef Fáskrúðsfjarðar 7.4.2012 
http://faskrudsfjordur.123.is/blog/yearmonth/2011/07/ 

Mynd 26  Bátar á leið á Íslandsmið í Gravelines Frakklandi., La fete des Islandais a 
Gravelines, sótt á vef Iceland.is  http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr/islenska/frettir-og-
tilkynningar/la-fete-des-islandais-a-gravelines/8150/ 

Mynd 27  Tekin á Íslandshátíð í Gravelines. Sótt á vef Iceland.is. La fête des Islandais à 
Gravelines,  http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr/actualites/la-fete-des-islandais-a-
gravelines/8217/ 

Mynd 28  Blómaskreyting á Fáskrúðsfirði lýsir vel frönsku tengingunni. Mynd tekin 
21.7.2011. 

Mynd 29  Götuskilti bæjarins á íslensku og frönsku. 

Mynd 30  Franskir bæir á norðanverðu Frakklandi.  Myndir sóttar á vef 1.4.2012 

• Skilti í Dunkerque, http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/17099643.jpg 

• Dunkerque, http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/17099723.jpg 

• Courseulles sur mer, http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-
s/01/d8/58/34/vue-de-l-hotel.jpg 

• Paimpol-Goelo (2 myndir), http://www.youtube.com/watch?v=YPU2Qw93iqk 

• Viti Gravelines, http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/26613547.jpg 
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• Gravelines brú með ljósastaurum, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Gravelines_-
_Place_Charles_Valentin_1.jpg 

• Gravelines brú, http://www.nordmag.fr/nord_pas_de_calais/gravelines/gravelines.htm 

Mynd 31  Höfnin á Fáskrúðsfirði.  Ljósmyndina tók Mats Wibe Lund: Ljósmynd © Mats 
Wibe Lund - www.mats.is. 

Mynd 32  Franska safnið Fransmenn á Íslandi. Sótt á vef Cafe Sumarlína. Sumarlina.123.is  
http://sumarlina.123.is/album/default.aspx?aid=206829. Myndir tók Óðinn Magnason. 

Mynd 33  Fransmenn á Íslandi. Sótt á vef Cafe Sumarlína. Sumarlina.123.is  
http://sumarlina.123.is/album/default.aspx?aid=206829. Myndir tók Óðinn Magnason. 

Mynd 34  Á safninu má sjá ýmsar minjar frá veru Fransmann á Fáskrúðsfirði. Fransmenn á 
Íslandi. Sótt á vef Cafe Sumarlína 1.4.2012. Sumarlina.123.is  
http://sumarlina.123.is/album/default.aspx?aid=206829. Myndir tók Óðinn Magnason. 

Mynd 35  Súlurit yfir íbúafjölda þróun á Fáskrúðsfirði 1998-2011.  

Mynd 36  Skipting íbúa í yngsta aldursflokknum 0-15 ára eftir kyni. Stúlkur eru alls 71 og 
drengir 79. 

Mynd 37  Skipting íbúa á framhaldsskólaaldri að þrítugu eftir kyni. Konur eru alls 66 og 
karlar 79. 

Mynd 38  Skipting 31-45 ára en konur eru alls 51 og karlar 72. 

Mynd 39  Skipting íbúa 46-67 ára að eftirlaunaaldri en konur eru 85 og karlar 102 alls. 

Mynd 40  Loks skipting íbúa á eftirlaunaaldri, konur 23 og karlar 34. Súlurit 35 – 40 fengin á 
vef Hagstofu Íslands 23.1.2012.  

Mynd 41  Skrúður. Mynd tekin 20.7.2011. 

Mynd 42  Hoffell. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 43  Sandfell. Mynd tekin 20.7.2011. 

Mynd 44 Fuglatalning í Fáskrúðsfirði sumarið 2000. Náttúrustofa Austurlands. (2001). 
Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna jarðganga. 
Neskaupstaður: Náttúrustofa Austurlands. 

Mynd 45 Vindrós fengin frá Veðurstofu Íslands. (2012). Vindrós Ljósaland. 
Veðurathugunarstöð. Reykjavík: Veðurstofa Íslands. 

Mynd 46  Kort unnið upp úr Aðalskipulagi Fjarðarbyggðar 2007 - 2027 og Hættumatskorti 
Veðurstofu Íslands 2006. 

Myndir 47-49  Eins og myndir sína, þá eru ekki gangstéttar í gamla hluta bæjarins og hann 
ekki öruggur gangandi vegfarendum. Myndir teknar 20-21.júlí 2011. 

Mynd 50  Kort af starfsemi bygginga.  Unnið af höfundum í microstation. 
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Mynd 51  Kort af aldri húsa, dekkstu eru elst og yngstu ljósust (gul). Unnið af höfundum í 
microstation. 

Mynd 52  Húsin í bænum, myndasafn. Myndir teknar 21.7.2011. 

Mynd 53  Greining samkvæmt Kevin Lynch. Kort unnið af höfundum í microstation. 

Mynd 54  Í hnotskurn - Helstu einkenni bæjarins skv. Kevin Lynch 

Mynd 55  SVÓT greining 

Mynd 56  Greining hönnunarsvæðis. Kort unnið af höfundum í microstation. 

Mynd 57  Sýnishorn af þeim lækjum og skorningum sem liggja í gegnum bæinn. Myndir 
teknar 21.7.2011. 

Mynd 58  Tjörn og tjaldsvæði, myndasafn. Myndir teknar 21.7.2011. 

Mynd 59  Óssund á frönskum dögum. Sótt á vef Fáksrúðsfjarðar 8.4.2012. 
http://faskrudsfjordur.123.is/blog/record/390226/ 

Mynd 60  Aðalgata, lýsandi myndasafn. Myndir teknar 21.7.2011. 

Mynd 61  Smábátahöfn og Skrúðgarður Fáskrúðsfjarðar. Ljósmyndina tók Mats Wibe Lund: 
Ljósmynd © Mats Wibe Lund - www.mats.is. 

Mynd 62  Franski grafreiturinn, myndasafn. Myndir teknar 21.7.2011. 

Mynd 63 Troðningar, gönguslóðar í bænum, myndasafn. Myndir teknar 21.7.2011. 

Mynd 64  Hrörlegur stigi milli Búðarvegar og Hafnargötu. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 65  Fyrsta skissa, Aðkomu og  tjarnarsvæði.  

Mynd 66  Lokatillaga að aðkomu og tjarnarsvæði, stærri mynd er á bls. 57 og stórt kort 1:100 
er aftast sem viðhengi. 

Mynd 67  Snið af göngustíg við tjörnina A-A1.  

Mynd 68  Stemningsmynd af tjaldsvæðinu. 

Mynd 69  Stemningsmynd af aðkomu og áningarsvæði 

Mynd 70  Gróðursetning í blómabeð við tjarnarsvæði og aðkomu. Kort unnið af höfundum í 
microstation og photoshop. 

Mynd 71  Aðkoma og áningarsvæði, gróðurval. Kort unnið af höfundum í microstation og 
photoshop. 

Mynd 72  Tillaga að bættri aðkomu og útivistarsvæði við tjarnarsvæði. 

Mynd 73  Hafnargata í vestur, ræðismannshús til hægri. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 74  Hafnargata til vesturs tillaga að breyttri götumynd eftir endurreisn franska 
spítalans. 

Mynd 75 Búðarvegur í vestur, Hafnargata sést til vinstri. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 76  Búðarvegur tillaga að breyttri götumynd. 
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Mynd 77  Fyrsta skissa af nýjum göngustíg að franska grafreitnum. 

Mynd 78  Tillaga að nýjum göngustíg að franska grafreitnum. 

Mynd 79  Snið af göngustíg A-A1. 

Mynd 80  Horft í austur að grafreitnum eftir nýja stígnum.  

Mynd 81  Horft í vestur að Loðnubræðslunni. Mynd tekin 21. júlí 2011. 

Mynd 82  Horft í vestur eftir nýja göngustígnum, gróður við Loðnubræðsluna byrgir að 
nokkru sýn að Loðnubræðslunni. 

Mynd 83  Troðningar sem myndast hafa við Búðarveg. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 84  Tillaga að nýrri aðkomu milli svæða. 

Mynd 85  Troðningar sem myndast hafa milli svæða. Mynd tekin 21.7.2011. 

Mynd 86  Tillaga að nýjum stíg milli svæða. 
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Þú ert, Fáskrúðsfjörður, 
fegri sveitum öllum 
vel af guði gjörður, 

girtur háum fjöllum. 
 

Að horfa út á hafið, 
hver hefur slíkt að bjóða? 

Allt er eyjum vafið 
og þá Skrúðinn góða. 

 
Höf: Páll Ólafsson 
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14. Viðaukar, greiningar- og fleiri kort. 
 

 

 



Greining húsnæðis









Tjarnar- og tjaldsvæði á Fáskrúðsfirði

Auður Svanhvít Sigurðardóttir og 
Sigríður Hrund Símonardóttir          Dags. 3. mai 2012
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Götutré, Skrautreynir

Auður Svanhvít Sigurðardóttir og 
Sigríður Hrund Símonardóttir          Dags. 3. mai 2012
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Göngustígur að Franska grafreitnum á Fáskrúðsfirði

Grunnmynd mælikvarði 1:1000
Innskotsmynd Grafreitur 1:200
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