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Yfirlýsing 
 

 
 
 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og hún hefur hvorki að hluta 
né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Hulda Guðnadóttir
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Ágrip 
 

Bæjarhátíðin Franskir dagar  á Fáskrúðsfirði er haldin í lok júlí mánaðar á hverju ári. 
Um er að ræða bæjarhátíð sem var búin til af heimamönnum í þeim tilgangi að 
varðveita söguleg tengsl við Frakka. Það hefur hins vegar sýnt sig að það er mjög á 
reiki hvert hlutverk hátíðarinnar er en svo virðist sem að hún sé fyrst og fremst haldin 
til þess að skemmta heimamönnum og brottfluttum Fáskrúðsfirðingum. Í þessari 
ritgerð er skoðað hvort að það sé grundvöllur fyrir því að breyta þessari bæjarhátíð í 
menningarhátíð sem yrði liður í því að efla staðarímynd Fáskrúðsfjarðar.  
Fáskrúðsfjörður hefur verið að vinna að því að mynda sér sérstöðu í ferðaþjónustu 
sem Franski bærinn á Íslandi.  

Lykilorð: Fáskrúðsfjörður, sögutengd ferðaþjónusta, viðburðarferðamennska, 
menningararfur, hátíð, sameiginlegt minni 
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Abstract 
 

The community festival French days, located in a small fishing town in East Iceland 
called Fáskrúðsfjörður, is held every year in the end of July. This is a local event 
created by the locals in Fáskrúðsfjörður and its purpose is to preserve the historical 
relationship between Iceland and the France. However, it seems like the role of the 
festival is unclear and the event is designed for local consumption and the locals who 
have moved away to reunite and have a good time. In this thesis we will find out if 
there is any reason to change this community festival and turn it into a cultural 
festival and thereby reinforce the place image of Fáskrúðsfjörður. Fáskrúðsfjörður 
has been working on having a unique position in becoming the French town in 
Iceland.   

Key words: Fáskrúðsfjörður, historical- and heritage tourism, event tourism, cultural 
heritage, festival, collective memory 
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1 Inngangur  
 

Erlendum ferðamönnum fer stöðugt fjölgandi á Íslandi en árið 2008 máttum við sjá í 
fyrsta sinn tölu erlendra ferðamanna fara yfir hálfa milljón hér á landi 
(Ferðamálastofa, 2009).   

Það bendir allt til þess að ferðamenn séu meira farnir að krefjast afþreyingar 
sem tengist sögu og menningu en samkvæmt nýjustu gæðakönnun Ferðamálaráðs 
(2008) má sjá að menning og saga eru orðnar áhrifaþættir 40% erlendra ferðamanna í 
ákvörðun um Íslandsferð, en árið 2004 (Ferðamálaráð) sögðu 25,2% erlendra gesta 
að þær hafi verið áhrifaþættir. Þetta nemur 14,8% aukningu. Náttúran heldur samt 
áfram að vera stærsti áhrifaþátturinn með 70,9%. Þegar spurt var hversu ánægður 
ferðamaðurinn væri með menningartengda afþreyingu á landsbyggðinni þá var gefin 
einkunn upp á 7,8 af 10 sem telst vera ágætis einkunn (Ferðamálaráð, 2008). 
Menningartengd ferðaþjónusta er ekki gamalt hugtak en það var ekki fyrr en á 
áttunda áratug síðustu aldar að menningartengd ferðaþjónusta var viðurkennd sem 
þjónustuvara þegar markaðsfræðingar í ferðaþjónustu og ferðamálafræðingar áttuðu 
sig á því að fólk ferðaðist sérstaklega til annarra áfangastaða til að öðlast dýpri 
skilning á menningu eða arfi viðkomustaðarins (McKercher & du Cros, 2002 vitna í 
Tighe, 1986). 

Hátíðir tilheyra menningartengdri ferðaþjónustu (Getz, 1997) en þær eiga sér 
ekki langa sögu á Íslandi (Menningarvefur á Íslandi, 2008). Menningarhátíðir hafa 
verið vinsælar á Íslandi síðastliðin ár og hafa þær vakið athygli á menningu og sögu 
bæja á landsbyggðinni og verið mikilvægur liður í að efla ferðaþjónustu á staðnum 
(Tómas I. Olrich, 2001). Bæjarhátíðir hafa undanfarið fengið á sig gagnrýni fyrir að 
vera fyllerísveislur og menn eru farnir að spyrja sig hvort að bæjarhátíðir séu að 
leggjast af (Skessuhorn, 2007).   

Hugmyndin að þessari rannsókn byrjaði þegar ég var framkvæmdastjóri 
Franskra daga á Fáskrúðsfirði árið 2008. Svo virðist sem aðstandendur hátíðarinnar 
og bæjarbúar séu ekki á einu máli um hver tilgangur hátíðarinnar sé. Fáskrúðsfjörður 
er einn af aðal bæjunum sem frönsku skútusjómennirnir komu til í yfir 300 ár, en það 
tímabil varði allt fram á þriðja áratug 20.aldar. Frönsku sjómennirnir áttu talsverð 
samskipti við heimamenn og skyldu eftir sig ríkulega söguarfleifð og margar 
menningarminjar (Elín Pálmadóttir, 1989).  

Með rannsókn þessari vil ég kanna hvort að það sé grundvöllur fyrir því að 
breyta fyrirkomulagi Franskra daga og endurskilgreina hana sem menningarhátíð 
með því að leggja áherslu á frönsku arfleifðina og hvort að hún gæti orðið liður í að 
efla ímynd Fáskrúðsfjarðar sem Franski bærinn. Ég mun leitast við að svara 
spurningunni: Er hægt að gera meira úr tengslum Frakklands og Íslands með 
hátíðinni Franskir dagar og hvaða áhrif myndi það hafa á hátíðina? Er þörf á því að 
endurskilgreina hátíðina og breyta henni í menningarhátíð og sögutengda hátíð með 
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áherslu á frönsku arfleifðina (e. Heritage festival)? Hvaða hlutverki þjónar hátíðin í 
dag og hvaða hlutverki gæti hún þjónað í framtíðinni? 

Farið verður yfir ýmsar gerðir hátíða á Íslandi og hvaða tilgangi þær þjóna og 
hvert þær stefna. Hver er munurinn á hugtökunum bæjar- og menningarhátíð á 
Íslandi? Hugtakið menningartengd ferðaþjónusta verður skoðað og hvernig 
sögutengd ferðaþjónusta og hátíðlegir viðburðir tengjast þeirri grein. 

Gerð verður grein fyrir hugtakinu sameiginlegt minni og hvernig það tengist 
ferðaþjónustu og hvernig nýta megi það til að efla sérkenni ferðamannastaða.   

Fáskrúðsfjörður verður kynntur nánar og skoðuð verða tengsl bæjarins við 
Frakkland. Hvaða ímynd hefur bærinn á sér? Hvernig má nýta sameiginlegt minni 
Frakka og Íslendinga til að efla ímynd staðarins og til að styrkja stöðu hátíðarinnar 
Franskir dagar? Hvað eiga Fáskrúðsfirðingar sameiginlegt með Frökkunum? Farið 
verður svo nánar í sögu franskra sjómanna á staðnum og tengsl þeirra við 
Fáskrúðsfjörð.  

Farið verður yfir rannsóknina sjálfa og þær aðferðir sem beitt var við vinnslu 
hennar, hvernig undirbúningi var háttað, viðmælendur eru kynntir og svo verður farið 
yfir úrvinnslu og skráningu gagna sem notuð voru við þessa rannsókn. 

Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og 
rannsóknarspurningunni svarað. Hvaða skoðun hafa viðmælendur á hátíðinni og 
hvaða ímynd þeir hafa af Fáskrúðsfirði. Hafa þeir áhuga á því að opna hátíðina meira 
fyrir innlendum og erlendum ferðamönnum?  

Skoðað verður viðhorf heimamanna til hátíðarinnar. Finnst þeim vera þörf á 
breytingu eða eru þeir sáttir við fyrirkomulag hátíðarinnar eins og það er í dag? 
Hvernig skilgreina þeir þessa hátíð? Hvað vilja þeir sjá og upplifa á hátíðinni?  
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2 Hátíðir á Íslandi 
 

Hátíðir á Íslandi eiga sér ekki mjög langa hefð. Líklega er Þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum elsta hátíðin en hún hefur verið haldin um hverja 
verslunarmannahelgi frá 1874 (Menningarvefur á Íslandi, 2008). 

Alls eru haldnar um 81 hátíð ár hvert á Íslandi. Þessar hátíðir eru allar með 
ákveðin hlutverk og heita þær hinum ýmsu nöfnum: lista-, tónlistar-, leiklistar-, 
kvikmynda-, matar- og bæjarhátíð o.s.frv. (Menningarvefur á Íslandi, 2008). Á 
Íslandi virðist vanta skilgreiningar á þessum hátíðum því óljós munur er á hvort að 
hátíð telst verða menningarhátíð eða bæjarhátíð. Ef tekið er dæmi af Frönskum 
dögum, Írskum dögum á Akranesi og Dönskum dögum á Stykkishólmi, þá virðast þær 
vera keimlíkar ef litið er á dagskrárliði þessara hátíða (sbr. viðauka 2; Írskir dagar, 
2008; Danskir dagar, 2008). Franskir dagar á Fáskrúðsfirði ber ýmist heitið Franskir 
dagar, fjölskylduhátíð (Menningarvefur á Íslandi, 2008), bæjarhátíð (Franskir dagar, 
2008) eða menningarhátíð (Tómas I. Olrich, 2001). Upp hefur komið sú hugmynd 
meðal aðstandenda hátíðarinnar að breyta Frönskum dögum  í menningarhátíð.  

Getz (1997) segir að hátíðir séu algengasta form  menningarviðburða þó svo 
að saga þeirra spanni ekki langan tíma; þetta bara nokkurra áratuga gamalt fyrirbæri. 
Algengustu dagskrárliðir á hátíðum eru skemmtigöngur eða skrúðgöngur. Hátíðir 
sem tengjast listum eða skemmtunum eru oft með ákveðið þema. Íþróttir og 
tómstundir eru einnig mjög algengir liðir á hátíðum. Í stuttu máli er hátíð samkoma 
með þema fyrir almenning. Markmið samkomunnar, eða þemað, lýsir sér í nafni 
hátíðarinnar.  

Svo virðist sem bæjarhátíðir séu að fá á sig slæmt orð og að fólk sé að verða þreytt á 
þessum viðburðum. Það hefur til dæmis verið í umræðunni að bæjarhátíðir séu að 
breytast í fyllerísveislur. Akraneskaupstaður hélt ráðstefnu þann 18.október 2007 í 
samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem fjallað var um bæjarhátíðir og 
aðra viðburði á vegum sveitarfélaganna. Rætt var um framkvæmd þeirra, tilgang og 
þann farveg sem margar þessar hátíðir virtust komnar í og má í því sambandi nefna 
drykkju, fíkniefnaneyslu og ólæti manna sem hafa orðið til þess að margar hátíðir 
hafa verið lagðar af.  Írskir dagar á Akranesi hafa til dæmis þurft að fá aukna 
löggæslu sem kostar gríðarlega mikið. Á þessum fundi spurðu menn sig hvort að 
þessi þróun yrði til þess að bæjarhátíðir færu að leggjast af (Skessuhorn, 2007).  

Sömu sögu er að segja af bæjarhátíðinni Humarhátíð á Höfn. Í rannsókn sem 
var unnin árið 2009 voru tekin viðtöl við aðstandendur hátíðarinnar og niðurstöður 
þeirra leiddu í ljós að þeir eru að glíma við svipuð vandamál og Fáskrúðsfirðingar. 
Það er togstreita meðal heimamanna um hvað hátíðin eigi að snúast. Það kom í ljós 
að bæjarbúar voru orðnir þreyttir á drykkjulátum í unga fólkinu og vildu einbeita sér 
að því að miða hátíðina að fjölskyldufólki á Höfn og brottfluttum hornfirskum 
fjölskyldum. Þeir voru hins vegar ekki tilbúnir til þess að breyta miklu hvað varðaði 
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fyrirkomulag hátíðarinnar. Það voru aðfluttir Hornfirðingar og veitingafólk sem sáu 
fyrir sér breytingu og vildu endurskilgreina hátíðina og gera hana að matarhátíð 
(Hulda Guðnadóttir, Ragnheiður Jósúadóttir & Sigrún Sól Ólafsdóttir, 2009).  

Sýnt hefur verið fram á að bæjarhátíðum fjölgar ört og markaður þeirra og 
samkeppnin eykst frá ári til árs og lífsferill hátíða er sífellt að minnka þar sem of 
margar hátíðir eru á hverjum stað (Getz, 1997).  

Bæjarhátíðir á Íslandi sem landaþemu eins og til dæmis Franskir dagar á 
Fáskrúðsfirðir, Írskir dagar á Akranesi og Danskir dagar á Stykkishólmi hafa eins 
og fyrr sagði furðu svipaða dagskrá. Á þeim öllum má finna ljósmyndasýningar, 
tónleika með íslenskum hljómsveitum (oft skipaðar heimamönnum), leiki, 
hoppukastala og svo örfáa viðburði sem eru með einhverja vísun í landið eins og 
Tour de Fáskrúðsfjörður, Rauðhærðasti Íslendingurinn á Akranesi og Lego keppni á 
Stykkishólmi. Hinn eiginlega söguarf er hvergi að finna í viðburðunum, það er að 
segja ástæðuna fyrir nafngiftinni, af hverju það er verið að fagna Frakklandi, Írlandi 
og Danmörku. Sögunni af frönsku sjómönnunum sem voru með stóra útgerð á 
Fáskrúðsfirði, írsku landnámsmönnunum á Akranesi og dönsku kaupmönnunum á 
Stykkishólmi eru hvergi gerð skil og saga þeirra er hvergi sjáanleg á hátíðinni (sbr. 
viðauka 2; Írskir dagar, 2008; Danskir dagar, 2008). Fyrir utanaðkomandi aðila sem 
sækja hátíðina getur tilgangur hátíðarinnar verið óljós. Stendur hátíðin Franskir 
dagar undir nafni eða er nafngift þessarar hátíðar hreinlega villandi? Er rétt að 
endurskipuleggja hátíðina og færa hana í menningarlegri búning? 
 Hvernig hefur orðræðan um menningarhátíð verið á Íslandi? Í skýrslunni 
Menningartengd ferðaþjónusta (Tómas I. Olrich, 2001) er fjallað um það hvaða áhrif 
viðburðir og hátíðir hafa á ferðaþjónustuna í heild sinni og þróunarmöguleika fyrir 
innlenda og erlenda ferðamarkaði. Þar er talað um að lista- og menningarhátíðir sem 
haldnar eru reglulega hafi talsvert aðdráttarafl fyrir ferðamenn og þær styrki ímynd 
margra staða. Það er talað um að á landsbyggðinni hafi orðið mikil þróun í þessum 
efnum. Menningarhátíðir af öllum stærðum og gerðum hafa orðið til á síðustu árum. 
Þessar hátíðir hafa vakið athygli á menningu og sögu bæja á landsbyggðinni og hafa 
verið mikilvægasti þátturinn í innlendri ferðaþjónustu á staðnum. Staðirnir leggja 
áherslu á sérkenni sín og bæjarbúar leggja sitt af mörkum í dagskránni. Þarna eru 
nefndar hátíðir eins og: Franskir dagar á Fáskrúðsfirði, Síldarævintýrið á Siglufirði 
og Danskir dagar í Stykkishólmi en þær eiga að hafa orðið til að vekja athygli á 
þessum stöðum. Samkvæmt þessari skýrslu hafa hátíðahöld mikla þýðingu fyrir 
menningartengda ferðaþjónustu á Íslandi. Í þessu dæmi eru Franskir dagar 
skilgreindir sem menningarhátíð.   

En hvað segja erlendir fræðimenn um þetta hugtak, hvernig túlka þeir orðið 
menningarhátíð? Menningarviðburður virðist vera vítt hugtak á ensku. Getz (1997) 
notar það sem yfirhugtak yfir margskonar hátíðir en hann flokkar þær niður á 
eftirfarandi hátt: það geta verið hátíðir, kjötkveðjuhátíðir, trúarlegar hátíðir, 
skrúðgöngur eða hátíðir sem ganga út frá því að minnast sögulegar arfleifðar. 
Menningarhátíð er alltaf með nánari skilgreiningu á ensku sem segir nánar til um það 
út á hvað hátíðin gengur.  
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Af þessum dæmum má sjá að hátíðir eru orðnar býsna algengar á Íslandi og 
spurning er hvort að það sé góð eða slæm þróun en sum sveitarfélög hafa lagst í að 
endurskilgreina hátíðarnar sínar. Munur er á skilgreiningum Íslendinga og 
enskumælandi þjóða á orðinu menningarhátíð. Íslendingar virðast fara frjálslega með 
notkun þessa hugtaks en enskumælandi þjóðir eru tryggari þema hátíðarinnar.  

Í næsta kafla verður fjallað um staðsetningu hátíða innan menningartengdrar 
ferðaþjónustu og út á hvað sú atvinnugrein gengur. Gerð verður grein fyrir 
sögutengdri ferðaþjónustu og hvernig menningararfur getur verið nýttur á hátíðum og 
hvaða þýðingu það hefur fyrir heimamenn og gesti hátíðarinnar. Rætt verður um 
stærðarskala og markhópa mismunandi hátíða.  
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3 Hátíðir og menningartengd ferðaþjónusta 
 
Hvað er menningartengd ferðaþjónusta og hver er staða hennar á Íslandi í dag? Hvers 
konar afþreying eru hátíðir innan ferðaþjónustunnar? Hvernig má samtvinna 
menningararf og hátíðir og hvaða ávinning geta heimamenn og gestir hlotið af því? 
Getz (1997) segir að hátíðir séu samkoma með ákveðið þema fyrir almenning og eru 
þær því menningarviðburður sem fellur undir menningartengda ferðaþjónustu. Vert 
er að skoða merkingu orðsins menning áður en farið verður yfir hvað 
menningartengd ferðaþjónusta er,   

Samkvæmt Williams (1988) er menning (e. Culture) flóknasta orð sem 
fyrirfinnst á enskri tungu. Ein af ástæðunum er að orðið hefur gengið í gegnum 
sögulegar breytingar í mörgum evrópskum tungumálum en í dag er það notað sem 
mikilvægt hugtak í vitsmunalegum fræðigreinum og í nokkrum ólíkum og 
ósamhæfðum hugsunum.  
 Hugtakið menning átti sér 150 skilgreiningar í fræðilegum bókum árið 1950. 
Menning samkvæmt Crang (1998) eru afmarkaðar skoðanir eða gildi sem gefa lífinu 
tilgang eða framleiða (og endurframleiða) í gegnum efnis- og táknrænar myndir.  

Á íslenskri tungu getur menning meðal annars þýtt: verkleg kunnátta, andlegt 
líf eða sameiginlegur arfur, sem er venjulega skapaður af mörgum kynslóðum. Af 
þessu hugtaki eru komin orðin: menningararfur, menningarerfð, menningarlíf, 
verkmenning, þjóðleg menning og menning á háu/lágu stigi og svo framvegis.  
Menning getur líka þýtt rótgróinn háttur eða siður (Íslensk orðabók, 2003).  

Urry (1996) segir að menning sé ekki til í neinu hreinu formi því upplifun 
manna á einni menningu getur verið allt önnur hjá einhverjum öðrum. Rannsóknir 
hafa leitt í ljós að menning er að vissu leyti óupprunaleg og fundin upp. Þær eru 
endurskapaðar af því fólki sem það heimsækir. Þeir sem eiga hlut að menningu geta 
ekki einfaldlega bara tekið hana upp. Það þarf að vinna að henni, túlka hana og 
byggja hana upp. Menningin felur líka alltaf í sér ákveðið ferðalag. Við berum aðra 
menningu saman við okkar eigin og fáum þá aðra tengingu við okkar eigin 
menningu.   
 
Hver er staða menningartengdar ferðaþjónustu á Íslandi í dag? Holloway (2002) segir 
að menningartengd ferðaþjónusta sé mest vaxandi greinin í ferðamennsku í dag. 
Ferðaþjónustuaðilar stunda það nú í auknum mæli að búa til menningartengdar 
pakkaferðir og gera menningu að vinsælli afþreyingarvöru. 

Menningartengd ferðaþjónusta er líklega elsta grein ferðaþjónustunnar í þeirri 
mynd sem hún er í dag. Fólk hefur verið að ferðast í þeim tilgangi, þeim sem við 
köllum menningartengda ferðaþjónustu í dag, allt frá tímum Rómverja. Í því felst til 
dæmis að heimsækja sögulega staði, menningarleg kennileiti, sækja viðburði og 
hátíðir eða fara á söfn. Með því að ferðast til annarra staða er ferðamaðurinn að fara 
úr sinni eigin menningu í annað menningarlegt umhverfi. Menningartengd 
ferðamennska býður hins vegar upp á svo miklu meira bæði fyrir ferðamanninn og 
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samfélagið sem hýsir hann (McKercher & du Cros, 2002). Ein leið til þess að búa til 
sterka ferðamannaímynd samkvæmt Urry (1990) er í gegnum menningartengda 
ferðaþjónustu. Í þessari  ferðaþjónustugrein má telja alla safnastarfsemi, listir, 
listviðburði, menningararf og mannlíf frá fyrri árum til dagsins í dag. Í 
menningartengdri ferðaþjónustu er lögð áhersla á að nýta sérkenni svæða, sögu þeirra 
og þjóðmenningu, við skipulagningu á afþreyingu og upplýsingaþjónustu og almennt 
í þróun ferðaþjónustunnar. Ferðamenn hafa í dag meiri tekjur og frítíma og eru 
almennt séð betur menntaðir og það leiðir af sér að þeir hafa vaxandi áhuga á sögu 
og menningu annarra þjóða hvort sem það er alþýðumenning eða hámenning.  
 

3.1 Sögutengd ferðaþjónusta og menningararfur 
Í ferðaþjónustu hefur skilgreiningin á menningartengdri ferðaþjónustu afar breitt 
svið. Þessa tegund af ferðaþjónustu má skilgreina sem sérstæðan áhuga á ákveðinni 
tegund af ferðaþjónustu þar sem menning kemur við sögu. Þessi ferðaþjónusta felur 
líka í sér samskipti milli manna, staða og menningararfs. Menningartengd 
ferðaþjónusta er mjög vítt hugtak í ferðaþjónustu og er nánast ekki hægt að kenna 
hana við eitt sérstakt svið. Menningartengd ferðaþjónusta er yfirheiti á breiðu sviði 
afþreyingar sem við kemur þessari grein og má þar telja svið eins og: sögutengda 
ferðaþjónustu (e. historical tourism), þjóðfræðilega ferðaþjónustu (e. ethnic tourism), 
listatengda ferðaþjónustu, safnastarf og fleira (McKercher & du Cros, 2002). 
Skilgreiningar á hugtökunum sögutengd ferðaþjónusta og menningararfur (e. 
heritage tourism) hefur verið í umræðunni meðal fræðimanna í ferðaþjónustu en 
Garrod og Fyall (2000) vilja meina að þessar skilgreinar séu óskýrar og óljósar og 
segja að skilgreiningarnar fari allt eftir hvata og eftirvæntingu ferðamanna. Það er að 
þeirra mati ekki hægt að gera greinarmun á menningararfi og sögu því þessi svið 
haldast alltaf í hendur og snúast í raun um það sama. Á íslensku hefur þýðingin á 
hugtökunum heritage tourism og historic tourism verið einfaldlega sögutengd 
ferðaþjónusta, en Rögnvaldur Guðmundsson (2009), formaður samtaka um 
sögutengda ferðaþjónustu, segir að samtökin hafi lengi velt fyrir sér þýðingu á 
þessum hugtökum en komist að þeirri niðurstöðu að þetta heiti nái yfir bæði sögu og 
menningararf Íslands.  

Hvað er menningararfur og hvernig nýtum við hann í ferðaþjónustu? Arfleifð 
tengist fortíðinni og henni er miðlað áfram til núverandi og komandi kynslóða (Boyd 
& Timothy, 2003). Menningararfur getur verið annað hvort áþreifanlegur eða 
óáþreifanlegur. Áþreifanlegur menningararfur getur verið hreyfanlegur eða 
óhreyfanlegur eða neðansjávar. Þessi hlutir eru allir í efnislegri mynd og geta verið 
safngripir, söfn, sögufrægir staðir, byggingar, fornleifauppgreftir, 
menningarlandslög, menningarlegir hlutir, skipsbrot og fleira (UNESCO, 2009a). 
Óáþreifanleg arfleifð getur verið; munnleg hefð, hefðbundin menning, félagslegar 
samkomur, trúarsiðir, hátíðlegir viðburðir, þekking á náttúrunni og alheiminum og 
alþýðumenning. Allt þetta er framkvæmt í nánum tengslum við staðinn eða á 
staðnum sjálfum (UNESCO, 2009b).  
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Tilley (2006, með vísun í Hannerz) hefur fært rök fyrir því að það sé 
mikilvægt að þjóðir varðveiti menningararf sinn því með aukinni hnattvæðingu og 
hraðri þróun fjölmenningasamfélaga er minnkandi skynjun á tíma og rúmi sem leiðir 
til þess að fólk fer að spyrja sig spurninga um kennileiti. Þörfin til að finna sjálfan sig 
og finna sér stað í heiminum hefur aukist mjög mikið. Bretar hafa til dæmis varðveitt 
gamla iðnaðarhætti eins og gamlar járnbrautarstöðvar og kolanámur og eru þannig að 
varðveita staðbundna menningararfleifð. Urry (1996) segir að með því móti séu þeir 
að varðveita ímynd staðarins.  

Í þessu samhengi ber að geta þess að tvær þjóðir geta átt saman 
menningartengsl. Magnús Einarsson (1996) segir að útlendingar sem ferðist um 
Ísland leiti oft að þemu sem þeir geta samsamað sig við, bæði hvað varðar 
sjálfsmynd og þjóðerni. Meirihluti Frakka sem kemur hingað til lands segir að 
kveikjan að för þeirra til Íslands sé tengd þjóðernisvitund. Ísland getur haft 
mismunandi gildi fyrir erlendar þjóðir vegna fyrrverandi sögulegra tengsla við 
eyjuna. Ferðamennirnir bera til dæmis Ísland og Íslendinga saman við þeirra eigin 
sjálfsmynd og þjóðerni og það getur gert ferðina þýðingarmeiri fyrir vikið. Frakkar 
hugsa þá oft um sviðsetningu bókar Jules Vernes og skipbrot franskra sjómanna á 19. 
og 20. öld.  

Menningararfur hefur áhrif á ímynd ferðamannastaða. Tilley (2006) segir að 
hið staðbundna hverfi aldrei, nú eru komnar öðruvísi áherslur á það staðbundna. Leið 
Íslendinga til að skapa sér sjálfsmynd hefur helst verið að sýna sig og landið sitt út á 
við með því að líta til fortíðar (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Tilley bendir á að 
sjálfsmynd sé orðin að útbreiddu fyrirbæri í hinum hnattræna heimi og margir 
fræðimenn hafa bent á að í síðnútímanum sé komið fram nýtt form af sjálfsmynd. 
Sköpun sjálfsímyndar felur alltaf í sér tengsl við aðra menningu. Ferðamennska og 
félagsleg sköpun haldast í hendur. Það er ekki sjálfgefið að vera með menningu, þetta 
er félagslegt ferli. Ferðaþjónusta nærist á framleiðslu á því sem er ólíkt og leggur 
áherslu á sjálfsímynd og menningu. Við þurfum að sýna fram á það í ferðaþjónustu 
hvað við erum sérstök en það gerum við með því að bera okkur saman við aðra 
menningu. Það sem við setjum fram getur verið túlkað á annan hátt af útlendingum. 
Okkar sjálfmynd getur verið ólík í þeirra augum.  
 
3.2 Hátíðlegir viðburðir og viðburðarferðamennska  
Eins og áður sagði eru hátíðlegir viðburðir skilgreindir sem hluti af óáþreifanlegum 
menningararfi (UNESCO, 2009B). Hátíðlegir viðburðir eru skilgreindir sem 
vanabundnar athafnir sem móta líf samfélaga og hópa. Með þessum athöfnum eru 
samfélögin að staðfesta ímynd sína út á við. Þessir viðburðir eru annað hvort 
framkvæmdir meðal almennings eða meðal íbúanna sjálfa og geta þeir verið tengdir 
líferni fólksins, landbúnaði, árstíðum og svo framvegis. Þessir viðburðir eru skilyrtir 
að því leyti að þeir eru bundnir skoðunum annarra þjóða í heiminum og hvernig aðrar 
þjóðir skynja sögu þeirra og minningar. Viðburðir geta verið af öllum 
stærðargráðum, allt frá einföldum samkomum til stærri hátíða og minningarhátíða. 
Þessi viðburðir hafa svo allir sín þemu en þeir geta oft tengst saman. Hátíðlegir 
viðburðir eiga sér stað á ákveðnum tíma ársins og á ákveðnum stöðum. Markmið 
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hátíðanna er að vekja athygli almennings á lífsskoðunum og sögulegri reynslu 
samfélagsins. Hátíðir eiga sér stað á almennu svæði án fjöldatakmarkana (UNESCO, 
2009C).  

Ferðamenn heimsækja oft staði til að taka þátt í eða fylgjast með viðburðum. Þessir 
viðburðir geta átt sér stað reglulega og oft en sumir viðburðir eru ósamfelldir, 
stundum á árs fresti eða sjaldnar (eins og til dæmis hátíðir). Stundum eiga 
viðburðirnir sér stað bara einu sinni og geta varað frá einum degi til eins árs. 
Viðburðir eru oft ætlaðir til þess að auka ferðamannastrauminn á áfangastað eða til 
að hjálpa til við að dreifa úr ferðaþjónustunni á lágannatímanum. Sumir staðir, eins 
og bæjarsamfélög sem hafa ekki upp á neitt sérstakt að bjóða ferðamönnum, geta 
komið með sérstakan viðburð í þeim tilgangi að laða að ferðamenn. Beint samband 
er á milli þess hvort viðburðurinn sé nægjanlega aðlaðandi og hvort að ferðamaður 
vilji ferðast langa vegalengd til þess að sækja hann. Litlir viðburðir geta oft aukið 
efnahaginn í heimabyggð. Sumir þessara viðburða eiga sér langa hefð (Holloway, 
2002).  
 
Getz (1997) segir að viðburðarstjórnun og viðburðarferðamennska séu 
margbreytilegar. Hátíðir geta verið á sviði menningar, íþrótta, stjórnmála og 
viðskipta. Viðburðirnir geta verið risastórir eins og Ólympíuleikarnir og 
heimsýningar til bæjarhátíða. Viðburðirnir geta verið með skipulagða dagskrá í 
lystigörðum allt til að vera viðburðir fyrir höfðingja og aðra háttsetta einstaklinga. 
Viðburðir geta hjálpað til við ímyndarsköpun staða og vakið athygli á stað til að laða 
að fleiri ferðamenn. Hall (1989) flokkar niður skammtíma viðburði eftir stærðarskala 
og markhópum. Markhópur stórra viðburða (e. mega-event) eins og Ólympíuleikanna 
eru erlendir ferðamenn, sérstæðar hátíðir (e. special-event) geta verið ætlaðar 
erlendum ferðamönnum eða innlendum, hátíðir með alþjóðlegum gæðastimpli (e. 
hallmark event), eins og listahátíðin í Perth, sem eru með mjög breiðan markhóp en 
eru samt ekki umfangsmiklar; markhópurinn getur verið frá erlendum ferðamönnum 
að bæjarbúunum sjálfum. Samfélagslegir viðburðir eins og bæjarhátíðir og 
götuhátíðir (e. community festivals, local celebrations) geta verið með gæðastimpil á 
sér í tengslum við sérkenni staðarins. Þessar hátíðir eru staðbundnar og aðallega 
ætlaðar bæjarbúum (Getz, 1997).  

Oppermann og Weaver (2000) flokka menningaviðburði allt eftir því hvort 
þeir eru haldnir reglulega eða óreglulega og hversu oft þeir eru haldnir. Til dæmis eru 
Ólympíuleikarnir haldnir á fjögurra ára fresti en svo eru ýmsar menningarhátíðir eins 
og listahátíðir haldnar á hverju ári. Menningarviðburðir geta líka verið misstórir allt 
frá því að vera lítil staðbundin listahátíð í það að vera alþjóðleg stórhátíð eins og 
heimsmeistaramótið í fótbolta. Fyrir suma ferðastaði geta viðburðir sem haldnir eru 
með reglulegu millibili verið mikilvægir fyrir ferðaþjónustuna á staðnum en það 
eykur vörufjölbreytni og er góð leið til að brjóta upp á hversdagslífið.  

Sögutengdir viðburðir og minningarhátíðir geta haft djúp áhrif á gesti 
hátíðarinnar. Þeir geta fundið fyrir löngun til þess að taka þátt í hátíðinni og vera 
hluti af þessari liðnu sögu. Orðið hátíð á ensku (e. festival) er oft bundið við 
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listgreinar eins og tónlist, leiklist, myndlist og dans en viðburður (e. event) getur 
tengst sögu og íþróttum. Hátíðir geta verið um staðbundna menningu eða iðnað eða 
um eitthvað sem á ekkert skylt við staðinn. Hátíðir eru oft bundnar sérkenni 
áfangastaðarins eins og sjá má til dæmis í Kitchener og Waterloo í Kanada en þeir 
hafa sterk söguleg tengsl við Þýskaland og bjóða upp á stærsta Októberfest í 
heiminum utan Þýskalands.  
 
Í dag skiptir varðveisla menningararfs miklu máli fyrir þjóðir meðal annars út af 
aukinni hnattvæðingu og fjölgun fjölmenningarsamfélaga, fólk er farið að leita að 
kennileitum sínum (Tilley, 2006 með vísun í Hannerz). Því er það ávinningur 
hátíðahaldara að tengja menningararf sinn við hátíðina því það eflir meðal annars 
ímynd svæðisins (Urry, 1996). Frakkar hafa áhuga á því sem franskt er á Íslandi og 
leitast við að tengjast Íslendingum í gegnum sameiginlegt minni (Magnús Einarsson, 
1996). Sögutengdar hátíðir og minningarhátíðir virðast hafa djúp áhrif á gesti 
hátíðarinnar og dæmi eru um að söguleg tengsl hafi verið nýtt á hátíð með mjög 
góðum árangri (Oppermann & Weaver, 2000).  
 Rætt hefur verið um hvernig nýta megi menningararf og sameiginlegt minni á 
hátíðum. Í næsta kafla verður fjallað nánar um hugtakið sameiginlegt minni og hvers 
virði það er í nútíma samfélagi.  
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4 Sameiginlegt minni og menningararfur 
 

„Að virða hið liðna er að bæta það sem er að líða, það er líka að undirbúa 
framtíðina.“ (Elín Pálmadóttir, 1989, bls. 277 vísar í ræðu Alberts Dupuas, 
borgarstjóra í Gravelines, í Höfða í Reykjavík). 

Hvað eigum við sameiginlegt með Frökkum og hvernig liggja leiðir okkar saman? Af 
hverju horfum við aftur til fortíðar? Hvaða tilgangi þjónar það? Hvað er átt við með 
sameiginlegu minni (e. Collective memory) og hvernig má tengja það við 
ferðaþjónustu? Í þessum kafla verður fjallað um sameiginlegt minni og hvernig það 
tengist hátíðinni Franskir dagar.  

Sameiginlegt minni þýðir í raun hópur eða samfélag sem getur munað saman 
eitthvað sem hefur gerst í fortíðinni (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Við höfum öll 
tilhneigingu til þess að hugsa um minnið sem eitthvað einstaklingsbundið en 
Connerton (1989) og aðrir fræðimenn eru á öðru máli. Þeir vilja meina að við 
minnumst í samhengi við aðra og að það sé kallað sameiginlegt eða félagslegt minni. 
Hvernig við varðveitum minninguna skiptir svo miklu máli því hún er ekki 
sjálfsprottin. Hvað varðar minnið sjálft þá fer upplifun okkar á nútíðinni alfarið eftir 
þekkingu okkar á fortíðinni. Við upplifum nútímann í samhengi við liðna atburði og 
sagan leggur alltaf grunnin að nútíðinni og mótar hana. Við upplifum sem 
einstaklingar en staðsetjum svo minningarnar í tíma og rúmi. Allar þjóðir eiga 
sameiginlegar minningar og þær minningar segja sögu þjóðar eins og einstaklinga. 
Fólk man hlutina alveg jafn vel saman eins og þeir muna sem einstaklingar. 
Sameiginlegt minni um atburð, stað eða manneskju er samvinna sem á sér stað á 
afmörkuðu svæði (Urry, 1996). Þetta er í raun tenging samfélags við fortíðina. 
Hugmyndir sem við höfum um okkur sjálf eru ekki sjálfsprottnar heldur búnar til í 
gegnum söguna.  

Urry (1996) fjallar um það að í nútíma samfélagi er sameiginlegt minni að 
breytast mjög hratt vegna þess að menningarflæðið er orðið svo mikið og það leiðir 
til fjölmenningasamfélaga. Þetta verður til þess að túlkun á fortíðinni breytist og 
samfélög minnast fortíðarinnar á mismunandi hátt. Í hinum nútíma hnattræna heimi 
eru stöðugt að myndast nýir menningarheimar og nýjar hefðir. Urry talar um að 
samfélög minnast fortíðarinnar út frá tíma, arfleifð og minni. Tími er ekki hlutlaust 
og hlutlægt miðlunartæki sem hægt er að nota til samanburðar eða til að komast 
áfram í rúmi. Tíminn ákvarðast ekki í rúmi og minnið á að vera álitið stundarlegt 
fyrirbæri. Liðnir atburðir verða stöðugt til sem verður til þess að ekkert er lengur í 
„nútíma“ heldur breytist eftir því sem nýir atburðir úr fortíðinni safnast saman. 
Nútíminn er raunveruleikinn og fortíðin og framtíðin eru hugmyndafræðileg eða 
hlutlæg. Fortíðin er alltaf sköpuð út frá nútíðinni. Öll túlkun á fortíðinni fer í gegnum 
endursköpun í nútíðinni.  

En hversu miklu ráða minningarnar í samfélaginu og hversu sýnilegar eru þær? 
Er þetta minni nýtt á einhvern hátt? Urry fjallar um það hvernig samfélög nýta 
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sameiginlegt minni og arfleifð sína. Oft er einhver fortíðarljómi sem verður til þess 
að samfélög vilja sýna sig eins og þau voru áður fyrr. Saga samfélagsins er gerð að 
arfleifð og hún er svo varðveitt með ýmsu móti. Urry bendir á að við séum ekki 
nægjanlega vel upplýst um það hvað hefur áhrif á sameiginlegt minni fólks. Hvers 
konar miðlun á að nota til að vekja upp þessar minningar? Fólk hefur mismunandi 
skilning á arfleifðinni og þess vegna verður að vanda vel til verks þegar henni er 
miðlað.  

Sumir staðir vekja upp endurminningar fólks og það er oft einn liður í 
sameiginlegu minni. Eldri kynslóðirnar muna best eftir liðna tímanum og með 
tímanum þá fer þessi minning að dofna og verður fyrir áhrifum af umhverfinu. 
Endurminning getur verið vakin upp aftur með lifandi flutningi en það getur orðið til 
þess að endurvekja gamla minningu um liðna tíma.  

Við leitum líka oft, þegar við erum stödd erlendis, að því sem tengist okkar 
menningu eða eins og María (2008) segir þegar hún talar um það að Frakkarnir vilji 
sjá það sem franskt er á Íslandi: „Leitum við ekki alltaf eftir því sem er nálægt okkur 
alveg sama hvar við erum í heiminum? Ef við sjáum íslenskt einhversstaðar erlendis, 
íslenska fánann, þá fyllumst við einhverju þjóðarstolti. Verðum helst að fara 
þangað.“ 

En hvernig skráum við minningar og hvaða leiðir höfum við til að varðveita 
minnið? Connerton (1989) gerir greinarmun á aðferðum sem felast í því að koma 
frásögn af minni frá sér, hún er annars vegar „flutt á staðnum“ og hins vegar „skráð“. 
Þegar lifandi frásögn á sér stað er það gert þegar manneskjan er á staðnum en þegar 
verið er að skrá niður skilaboð þá er ýmis tækni notuð eins og ljósmyndir, rit, stafróf, 
upptökur og svo framvegis. Þessi aðferð við að ná skilaboðunum getur varðveitt þær 
löngu eftir að manneskjan sem sagði frá þessum minningum er fallin frá. Þessi 
umbreyting að fara frá því að vera munnleg frásögn yfir í að vera rituð og lesin er 
líka umbreyting á frásögninni sjálfri og aðferðinni við að miðla henni. Connerton 
leggur áherslu á að sú frásögn sem er miðlað áleiðis og það sem fær frásögnina til að 
vera miðlað áfram er gert af manna völdum með tækni eða merkjum. Fortíðinni er 
miðlað áfram til okkar og ekki bara um það hvernig við hugsum og gerum hlutina 
heldur líka hvernig við framkvæmum þá.  

Hópar eða samfélög geta átt sameiginlegar minningar (Guðmundur 
Hálfdanarson, 2001). Þessar minningar eru ekki sjálfsprottnar og það skiptir máli 
hvernig við varðveitum þær (Connerton, 1989). Þær hugmyndir sem við höfum um 
okkur sjálf eru búnar til í gegnum söguna (Guðmundur Hálfdanarson, 2001) og 
túlkun fortíðarinnar fer í gegnum endursköpun í nútíðinni (Urry, 1996). Í 
nútímasamfélagi er sameiginlega minnið sífellt að breytast og því ber að standa vörð 
um fortíðina og miðla henni rétt til þess að minningin um hana dofni ekki. Við fáum 
mismunandi sjónarhorn á fortíðina eftir því hvernig er sagt frá henni (Connerton, 
1989). Í næsta kafla verður fjallað nánar um menningartengsl Frakka og 
Fáskrúðsfirðinga. Fjallað verður um einkenni bæjarins og sögu frönsku sjómannanna 
og hvernig þeirra er minnst á Fáskrúðsfirði. Tilurð og fyrirkomulagi hátíðarinnar 
Franskir dagar verða gerð nánari skil og að lokum verður fjallað um hvernig 
Fáskrúðsfirði er lýst í franskri ferðahandbók.   
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5 Fáskrúðsfjörður 
 

Fáskrúðsfjörður er fjörður sem liggur fyrir miðju Austfjarða. Fjörðurinn dregur nafn 
sitt af eyjunni Skrúði sem liggur úti fyrir firðinum. Fjörðurinn tilheyrði áður tveimur 
sveitarfélögum, Fáskrúðsfjarðarhreppi og Búðahreppi, en er orðinn í dag hluti af 
sveitarfélaginu Fjarðabyggð við sameiningu árið 2006.  

Um 680 íbúar búa nú á Fáskrúðsfirði. Flestir starfa við sjávarútveg og vinnslu 
sjávarafurða en þarna eru líka lítil iðnaðarfyrirtæki og verslun.  

Á skútuöldinni svokölluðu á seinni hluta 19.aldar og fram á 20.öld var 
Fáskrúðsfjörður ein helsta bækistöð franskra sjómanna við Ísland og óvíða á Íslandi 
er hægt að finna jafn miklar menningarminjar tengdar þeim. Þar er að finna franskan 
grafreit þar sem 49 franskir og belgískir sjómenn hvíla en þeir létu lífið á 
Íslandsmiðum. 

Frakkar létu líka reisa ýmis hús á Fáskrúðsfirði. Franski spítalinn, sem er nú 
staðsettur hinum megin við fjörðinn, var reistur af Frökkum á árunum 1903 – 1904 
og var svo fluttur árið 1940 út í Hafnarnes þar sem hann var gerður að fjölbýlishúsi 
fram til 1980. Hann er í dag mjög illa farinn en það stendur til að endurreisa hann og 
flytja hann á sinn upprunalega stað í Fáskrúðsfjarðarbæ.   

Frakkar byggðu læknisbústað árið 1907 fyrir þáverandi ræðismann Frakka og 
yfirlækni, Georg Georgsson. Það hús var gert upp á árunum 1990 – 1991 og þar voru 
bæjarskrifstofur Austurbyggðar fram til ársins 2006. Minnisvarði um skipsskaða 
vísindamannsins og heimskautafarans franska, dr. Carcot, er staðsettur við þetta hús. 
Skip hans Pourquoi-Pas fórst í Straumfirði á Mýrum árið 1936.  

Frakkar reistu árið 1897 sjúkraskýli og kapellu sem heimamenn kölluðu 
Grund. Það hús var svo notað sem sjómannaheimili eftir að Franski spítalinn kom. 
Kapellan var rifin frá húsinu árið 1924 og heitir það hús í dag Dagsbrún. Frakkar létu 
reisa minnisvarða um Carl A. Tulinius, sem var ræðismaður Frakka á síðari hluta 
19.aldar, en sá minnisvarði var afhjúpaður 28.ágúst 1902.  

Safnið Fransmenn á Íslandi er í dag staðsett í Templaranum svokallaða en það 
hús var reist fyrir aldamótin 1900 og þar voru flestar menningarsamkomur 
Fáskrúðsfirðinga og Frakka hýstar framan af. Í Templaranum er rekin 
upplýsingamiðstöð og kaffihús, þar er einnig að finna ýmis handverk (Fjarðabyggð, 
2009).  

Á Fáskrúðsfirði og við fjörðinn er geysimikill og fallegur fjallahringur og þar 
er að finna margar skemmtilegar gönguleiðir (Líneik Sævarsdóttir, 2008).  

 

 
5.1 Tengsl Frakklands og Fáskrúðsfjarðar – saga frönsku 
skútusjómannanna  
Saga franskra sjómanna og Fáskrúðsfirðinga spannar 300 ár eða allt frá því að 
frönsku skúturnar fóru að koma hingað til lands snemma á 18.öldinni fram til 
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byrjunar 20.aldarinnar. Um langt skeið voru milli 4000 til 5000 franskir fiskimenn á 
skútunum sínum umhverfis Ísland (Elín Pálmadóttir, 1989). Elín segir að sögulegu 
tengslin séu mjög sterk milli Frakklands og Íslands: „þegar þessi skip komu og menn 
dáðust að og svo fóru menn út í skúturnar og fengu allt mögulegt og höfðu skipti 
framan af líka.“ Margir franskir sjómenn hurfu í sjóinn á Íslandsströndum og er 
þeirra ennþá minnst víða í Frakklandi (Désirée Décriem, 2008).  
 
5.1.1 Endurvakning á sögu franskra sjómanna 

Elles étaient une centaine 
qui s‘en allaient tous les printemps 
au gré des flots, au gré des vents 
là-bas, vers l‘Islande lointaine 
 
Þeir héldu beint á hafsins svið, 
eitt hundrað skip er vorið leið,  
svo óralangt á Íslands mið 
hvar ólgusjór og vindar beið.  
 
(Elín Pálmadóttir, 1989, bls. 241)  

 
Það má segja að saga franskra sjómanna hafi legið í dvala þangað til að Elín 
Pálmadóttir, blaðamaður og rithöfundur, fór til Frakklands að vinna hjá Sendiráði 
Íslands í París árið 1950. Þar byrjaði hún að lesa Pierre Loti sem skrifaði skáldsöguna 
Pêcheurs d‘Islande, eða Á Íslandsmiðum eins og hún heitir á íslensku, sem fjallar um 
franska sjómenn á Íslandsmiðum.   

Á meðan hún bjó í Frakklandi reyndi hún að lesa allt sem hún gat um 
Frakkland og hafði áhuga á þessari tengingu við Ísland en það var líka af því að hún 
var að vinna hjá Sendiráðinu og henni fannst hún þurfa að þekkja þessa sögu. Það var 
ekki fyrr en árið 1980 að hún gat farið til Paimpol og hitt þar síðasta 
Íslandssjómanninn, Tonton Yves (ísl. Yves frændi), sem gaf út samnefnda ævisögu 
árið 1980. Elín tók viðtal við þennan gamla sjómann og fór að afla sér heimilda og 
skrifaði greinar um frönsku veiðimennina í Morgunblaðið. Svo var það árið 1982 að 
Íslendingar fóru að bregðast við skrifum hennar og hún fékk hringingar frá öllum 
fjörðum í öllu landinu og frá fólki með allskonar sögur af frönsku sjómönnunum. 
Þarna áttaði hún sig á því að ekkert hafið verið skrifað um sögu franskra 
fiskimannanna (Elín Pálmadóttir, 2008).  

Frá 1820 til loka 1938 fórust milli 4000 og 5000 franskir sjómenn á um 400 
skipum hérna við Íslandsstrendur. Þetta var ofboðslegt mannfall og þessi staðreynd 
varð til þess að frægir rithöfundar á borð við Pierre Loti skrifuðu sögu þeirra. Þetta 
voru allt menn úr fátækustu þorpunum í Bretagne og Flandres í Frakklandi. Upphafið 
af þorskveiðum Frakka hér við land má rekja allt til ársins 1681 þegar Colbert, 
ráðgjafi Lúðvíks 14., styrkti þorskveiðar Frakka á fjarlægum miðum. Flandrararnir 
hófu fyrstir þorskveiðar hér við land, eða árið 1716, og veiddu hér stopult fram til 
1762. Bretónarnir byrjuðu ekki að veiða hér við land fyrr en 1852. Frakkarnir komu 
við á flestum stöðum landsins, á Vestfjörðum eins og t.d. á Dýrafirði og Patreksfirði, 
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í Vestmannaeyjum, á Suðurströndinni og á Austfjörðum og voru þá aðallega á 
Fáskrúðsfirði en þeir veiddu ekki við Norðurströnd landsins (Elín Pálmadóttir, 1989). 

Frönsku góletturnar, skútutegund sem var sérstaklega smíðuð fyrir 
Íslandsmiðin, fóru að birtast á íslenskum fjörðum í maí mánuði og sigldu þær inn á 
milli fjarðanna og voru ekki farnar aftur fyrr en um haustið, í lok ágúst eða byrjun 
september. Lífið um borð var vægast sagt ömurlegt, það voru oft um 20 menn um 
borð í einni skútu og þurftu þeir að búa við ömurleg skilyrði í mettuðum sagga, 
brennslufýlu og saltlykt. Um borð voru ekki einungis fullorðnir karlmenn, þarna voru 
líka léttadrengir sem byrjuðu að vinna strax eftir fermingu, 11 eða 12 ára gamlir, þeir 
kölluðu það að „fara af bænarbekknum á eymdar borðstokkinn“ (fr. „Du banc de 
prière au banc de misère“) (Elín Pálmadóttir, 2008).  
 

5.1.2 Samskiptin milli frönsku sjómannanna og Íslendingana 
„Fáskrúðsfjörður er aðalstöð frakkneskra fiskimanna við Austurland, og er þar því 
oftast fullt af frönskum duggum. Hafa landsbúar mikil mök við þá og verslun.“ (Elín 
Pálmadóttir, 1989, bls. 120) Þetta segir Þorvaldur Thoroddsen um samskipti 
Fáskrúðsfirðinga og Frakka. Báðar þessar þjóðir lifðu við sára fátækt á þessum tíma. 
Samskipti Frakka og Íslendinga náðu hámarki þegar frönsku spítalarnir tóku til starfa 
en þar áður voru samskiptin fremur lítil. Frakkar keyptu einkum prjónles af 
Íslendingunum og skiptu á því og áfenginu sem þeir fengu úthlutað að heiman. Báðar 
þjóðir höfðu sára þörf fyrir áfengi en fátt þótti Íslendingum betra en að fá franskt 
„koníak“ sem var í raun brennivín búið til úr afgangs eplahrati sem þeir fengu hjá 
Bretónunum eða einhver mjög léleg tegund af sjéniveri af verstu sort sem þeir fengu 
hjá Flöndrurunum. Frakkarnir fengu sinn brennivínsskammt til að lifa þetta harðræði 
af. Svo skiptu þeir á kexinu góða (fr. biscuit), Íslendingar kölluðu það líka 
Paimpólabrauð eða Flandrarakex. Íslensku börnin voru svo sólgin í þetta kex og 
kölluðu á eftir sjómönnunum „Fransí biskví!“ og réttu svo út lófana og frönsku 
skútukallarnir, sem voru svo barngóðir, seildust alltaf niður í bótina á buxunum 
sínum og réttu þeim.  

Íslendingarnir og Frakkarnir höfðu þróað með sér sameiginlegt tungumál sem 
kallað var „Fáskrúðsfjarðarfranska“ en hún var í raun hálfgert hrognamál, samsett úr 
frönskum, keltneskum, flæmskum og íslenskum orðum. Bretónarnir töluðu keltnesku 
á þessum tíma og Flandrararnir flæmsku, það voru einungis þeir háttsettu, 
skipstjórarnir og læknarnir, sem kunnu að tala almennilega frönsku. 
Fáskrúðsfirðingar bjuggu svo vel að eiga konsúl og lækni sem talaði frönsku en sá 
maður hét Georg Georgsson og hann var yfirlæknir á franska spítalanum á 
Fáskrúðsfirði.  

Íslendingum var ávallt vel við Frakkana. Frönsku fiskimennirnir voru góðir 
við börnin og unglingana og gjafmildir við alla og það skapaðist gagnkvæm vinátta 
milli þeirra og landsmanna. Íslendingar hjálpuðu þeim ávallt við skipsströnd og hýstu 
þá og fæddu ef til þurfti. Af þessum samskiptum urðu til mörg góð vinarsambönd 
sem hafa haldist í margar kynslóðir. 
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Talað var um gott strand á Íslandi en það var þegar mannbjörg varð og 
strandið færði á land ýmsan varning eins og við, málma, brennivín, rauðvín, 
matvörur eins og kex og veiðarfæri. Samkvæmt íslenskum lögum tilheyrðu strönduð 
skip strandstaðnum og höfð voru uppboð á varningi skipanna og því sem var 
innanborðs.   

Sumir vilja meina að mörg þeirra dökkhærðu og dökkeygðu börnum sem 
höfðu fæðst á fjörðunum höfðu verið getin af Frökkum en Elín (1989, 2008) segir 
það af og frá. Frakkarnir sem komu voru allir sterkbyggðir og ljósleitir, enda af 
keltneskum og flæmskum uppruna, en alls ekki dökkir og smágerðir eins og margir 
vilja halda. Eini þekkti afkomandi franska sjómanna er Binni í Gröf í 
Vestmanneyjum og afkomendur hans.  
 
5.1.3 Lok frönsku skútualdarinnar 
Fiskveiðiferðum Frakka fór stórlega að fækka eftir fyrri heimstyrjöldina og árið 1930 
voru skúturnar orðnar mjög fáar en Guðrún Bjarnadóttir á Lækjarmóti á 
Fáskrúðsfirði sagði að sér hefði fundist það svo fátæklegt: „Þetta voru svo góðir 
karlar, Frakkarnir.“ (Elín Pálmadóttir, 1989, bls. 236). Síðasta franska skipið kom 
árið 1938 og þar með var fiskveiðum Frakka hér við land lokið.  

Í „franska grafreitnum“ á Fáskrúðsfirði hvíla 49 franskir og belgískir 
sjómenn. „Calvair“ stallur var þar reistur með franskri krossfestingarmynd af 
Oeuvres de Mer-samtökunum og á honum stendur: Hér hvíla 49 franskir fiskimenn, 
Requiescan in Pace! Á austurhlið stallsins er ljóð Cantels (sem vísað er til hér að 
ofan) en á suður- og norðurhlið eru nöfnin á 30 frönskum sjómönnum, hin 19 eru því 
miður horfin í gleymsku. Það er á þessum stað þar sem minningarathöfnin um 
frönsku sjómennina er haldin á hverju ári á Frönskum dögum. Elín (1989) segir að 
það hafi skapast tilfinningatengsl frönsku sjómannanna til Íslands. En þrátt fyrir 
miklar sorgir og harðræði þá átti það sína taug á eða við Ísland og sú taug er ekki enn 
slitin í bæjum þessara sjómanna eða hjá afkomendum þeirra. Saga þeirra er og verður 
alltaf hluti af Íslandssögunni.  

 
 

Mynd 1 Jarðarför hjá frönsku sjómönnunum í franska grafreitnum á Fáskrúðsfirði  
(Heimild: Elín Pálmadóttir, Fransí biskví) 
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5.2 Hvernig er sögu frönsku sjómannanna minnst?  

5.2.1 Safnið Fransmenn á Íslandi 
Í dag er sögu franskra sjómanna ennþá minnst á safninu hans Alberts Eiríkssonar 
(2008) Fransmenn á Íslandi sem er staðsett á Fáskrúðsfirði. Það safn var opnað árið 
2000 og er stöðugt að verða vinsælla og vinsælla meðal innlendra og erlendra 
ferðamanna. Albert reynir að marka sér sérstöðu með því að bjóða líka upp á franskar 
veitingar á kaffihúsinu í safninu. Albert segir að safnið höfði helst til Frakka og 
Íslendinga og að Frakkarnir séu eins og við Íslendingar með mjög sterka 
þjóðerniskennd og séu mjög áhugasamir um það sem franskt er í útlöndum. Hann 
veit um marga Frakka sem hafa lagt í sérferð austur á Fáskrúðsfjörð til að skoða 
safnið. Hann segir að upplifun þeirra á safninu sé mjög sterk, sérstaklega þegar þeir 
uppgötva það að á milli 4000 og 5000 landar þeirra hafi dáið hér við Íslandsstrendur 
og þeim vökni oft um augun. Þeim finnst líka mjög merkilegt að sjá 
götumerkingarnar í bænum á íslensku og frönsku. Frakkarnir skildu líka eftir sig 
margar menningarminjar eins og franska kirkjugarðinn og franska spítalann sem eru 
líka vinsælir áfangastaðir. 
  

5.2.2 Franskir dagar á Fáskrúðsfirði  
Franskir dagar er afleiðing menningartengsla sem Íslendingar áttu við Frakka á 
skútuöldinni svokölluðu sem náði hápunkti á 19.öld á Íslandi (María Óskarsdóttir, 
2008). Margir vilja meina að áhugi Elínar Pálmadóttur á þessari sögu hafi orðið til 
þess að Íslendingar fóru að hugsa aftur um frönsku sjómennina sem höfðu svo mikil 
áhrif hér á landi. Christian Marquis (2008), formaður vinarbæjarfélagsins í 
Gravelines, átti frumkvæðið að vinarbæjartengslunum milli Fáskrúðsfjarðar og 
Gravelines sem byrjuðu árið 1991. Hann sagði að Elín hafi verið upphafið að þessu 
öllu saman og að það hefði verið hún sem hefði komið mönnum hans D‘Envers 
(þáverandi bæjarstjóra Gravelines) til Fáskrúðsfjarðar á sínum tíma.  

5.2.3 Saga Franskra daga á Fáskrúðsfirði 
Fáskrúðsfjarðarbær hefur haldið svokallaða Franska daga frá árinu 1996 til að halda 
í tengslin við Frakkland. Tilgangur hátíðarinnar er sagður vera að varðveita og heiðra 
sögu Frakka sem stunduðu sjóinn hér við land (María Óskarsdóttir, 2008).  
 María segir að eitt af því sem Fáskrúðsfirðingar gerðu til að halda í tengslin 
við Frakkana var að búa til bæjarhátíð sem þeir nefndu Franska daga. Hátíðin hefur 
skapað sér sess sem nokkuð vinsæl bæjarhátíð á Austurlandi en þessi hátíð hefur 
verið haldin undanfarin 13 ár og hafa um 3000 manns sótt hana á hverju ári. Vinabær 
Fáskrúðsfjarðar, Gravelines, heldur Íslendingahátíð á hverju ári í lok september og 
þangað fara nokkrir fulltrúar Fjarðabyggðar og á móti fara nokkrir fulltrúar 
Gravelines á Franska daga. 
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María er ein af stofnendum Franskra daga. María hefur frá upphafi tekið þátt 
í að skipuleggja hátíðina en upprunalega var þetta hugmynd Ferðamálanefndar 
Búðahrepps sem hún var meðlimur í. Árið 1995 héldu ferðamálanefnd Búðahrepps 
og umhverfismálanefnd fund saman með það að markmiði að finna upp á einhverju 
til að laða fólk til bæjarins. Upp úr þessum fundi kom að þau ætluðu að prófa að búa 
til bæjarhátíð og þau ákváðu að kalla hana Franska daga. Stefnt var að því að hafa 
hátíðina á Bastilludeginum 14.júlí en þau þurftu að hverfa frá því vegna þess að þeim 
fannst hún þurfa að vera um helgi. Það varð úr að hátíðin var haldin síðustu helgina í 
júlí. Þau byrjuðu með nánast engu fjármagni 
og fengu smá styrk frá sveitarstjórninni. Öll 
vinna við hátíðina var unnin í sjálfboðavinnu.  

Það var ákveðið strax í upphafi að 
bjóða fulltrúum Gravelines að vera með á 
hátíðinni og þeir hafa alltaf haft gagnkvæmar 
heimsóknir á hátíðunum sínum. Ástæðan 
fyrir því að þau ákváðu að búa til svona hátíð 
segir María að hafi verið út af tengslunum 
við Frakkana en í upphafi þá hafi það fyrst og 
fremst verið til að höfða til bæjarbúa og 
brottfluttra og svo hafi markmiðið seinna 
meir verið að höfða til Frakkanna. María 
segir að þau hafi farið í þetta af mikilli 
vankunnáttu því þau höfðu aldrei áður staðið 
að svona hátíð. Einu beinu tengslin við 
Frakkland í upphafi var minningarathöfnin 
við franska grafreitinn, hjólreiðakeppnin 
Tour de Fáskrúðsfjörður, sem hefur verið frá 
upphafi, og svo var Hótel Bjarg með franskan hátíðarkvöldverð. Þeir bættu svo við 
franska kúluleiknum Pétanque einu ári seinna. Hátíðin hefur svo nokkurn vegin 
haldið svipaðri dagskrá allt til dagsins í dag.  
 

5.2.4 Hvers konar hátíð eru Franskir dagar? 
Franskir dagar er bæjarhátíð sem var upprunalega hugsuð fyrir bæjarbúa og 
brottflutta. Hátíðin hefur alltaf verið haldin síðustu helgi júlí mánaðar á hverju ári 
(María Óskarsdóttir, 2008). Franskir dagar byrja oftast nær á fimmtudegi með 
kenderíisgöngu og endar á sunnudegi með lokaatriði Franskra daga (Franskir dagar, 
2008).  

Af þeim 37 dagskrárliðum á Frönskum dögum 2008 (sbr. viðauka 2) voru 
einungis 10 liðir með einhverja tenginu í franska menningu. 27 liðir af 37 voru 
ætlaðir fyrir alla fjölskylduna, þar af voru 12 liðir sérstaklega ætlaðir börnum. Af 
þessu má leiða að 73% af öllum viðburðunum voru ætlaðir fjölskyldufólki, 32% 
eingöngu fyrir börn og 27% tengdir franskri menningu. Af þessu má ráða að 

Mynd 2 Minningarathöfn um frönsku 
sjómennina á Frönskum dögum 2008 
(Mynd úr einkasafni) 
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Franskir dagar eru fyrst og fremst bæjarhátíð með áherslu á viðburði fyrir 
fjölskyldur og börn. Frönsk arfleifð kemur lítið við sögu á hátíðinni.   
 

5.2.5 Framkvæmd hátíðarinnar 
Framkvæmdastjóri hefur venjulega verið ráðinn vorið fyrir hátíðina. Hingað til hefur 
alltaf verið ráðinn nýr framkvæmdastjóri á hverju ári en það hefur bara einu sinni 
verið sami framkvæmdastjóri tvö ár í röð. Auglýst er eftir sjálfboðaliðum á 
Fáskrúðsfirði til að sitja í undirbúningsnefnd og koma þeir saman reglulega ásamt 
framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri sér um skipulagningu hátíðarinnar, pantar 
skemmtikrafta, leiktæki, salerni, sækir um leyfi og sér um að afla styrkja fyrir 
hátíðina. Dagskrárblað er gefið út fyrir hverja hátíð og er það styrkt af fyrirtækjum 
bæjarins og fyrirtækjum um allt land. Allt reikningshald fer í gegnum bókhald 
Fjarðabyggðar en framkvæmdastjóri sér um að samþykkja alla reikninga sem 
viðkoma hátíðinni. Ferða- og menningarfulltrúi Fjarðabyggðar sér um að bjóða 
fulltrúum vinarbæjarins á hátíðina og hefur umsjón með þeim meðan á hátíðinni 
stendur (María Óskarsdóttir og Hildigunnur Jörundsdóttir, 2008).  

5.3 Ímynd Fáskrúðsfjarðar 
Eins og fjallað var um hér á undan þá getur menningararfur haft áhrif á ímynd staðar. 
Vert er því að skoða hver sé ímynd Fáskrúðsfjarðar meðal Frakka í einni af 
vinsælustu ferðahandbók Frakka.  

Fróðlegt er að sjá að í ferðahandbókinni frönsku Le guide du routard (2007) er 
kaflinn um Fáskrúðsfjörð stuttur og ekki upp á marga fiska. Þar er sagt að bærinn 
líkist öllum öðrum íslenskum bæjum en að sagan þar sé mjög sérstök því bærinn hafi 
verið stofnaður af frönskum sjómönnum sem voru þar snemma á 20. öldinni. Af 
þessu leiddi að götunöfnin í bænum eru öll skrifuð á frönsku og íslensku. Svo stendur 
að það sé ekki mikið hægt að gera á Fáskrúðsfirði nema að skoða franska safnið, 
gamla franska spítalann og franska kirkjugarðinn og þar með sé það upptalið.  
Fáskrúðsfjörður hefur mikla sögulega tengingu við Frakkland og státar af mörgum 
frönskum menningarminjum. Saga frönsku sjómannanna varði í þrjár aldir á Íslandi 
og samskipti Frakka og Íslendinga voru þó nokkur og nánast alltaf vinsamleg og þeir 
báru alltaf vel söguna hvor af öðrum en mörg náin vinartengsl náðu að myndast á 
þessum tíma sem varaði áfram með næstu kynslóðum sem á eftir fylgdu. Frönsku 
sjómannanna er minnst á safninu Fransmenn á Íslandi, í ritum og á hátíðinni 
Franskir dagar. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að hátíðin gengur að litlu leyti út 
á að minnast frönsku sjómannanna en hátíðin virðist helst innihalda skemmtiatriði 
ætluð fjölskyldufólki. Framkvæmd og undirbúningur hátíðarinnar hefur verið með 
nánast sama móti frá upphafi. Að lokum má sjá að umfjöllun um Fáskrúðsfjörð í 
vinsælustu ferðahandbók Frakka er ekki eins og best verður á kosið og farið er rangt 
með staðreyndir um sögu bæjarins. 
 Næsti kafli fjallar um rannsóknina sjálfa. Gerð verður grein fyrir hvaða 
rannsóknaraðferð var notuð, hvernig undirbúningi rannsóknarinnar var háttað og 
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þátttakendur kynntir. Að lokum verður gerð grein fyrir söfnun, skráningu og 
úrvinnslu gagnanna.      
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6 Rannsóknin 

6.1 Rannsóknaraðferðir  
Í þessari rannsókn var aðallega stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 
Qualitative reasearch methods). Aðferðirnar sem voru notaðar voru margþættar og 
samanstóðu af viðtölum, heimildaöflunar í fræðitímaritum, fræðibókum og 
óformlegri viðhorfskönnun. Í eigindlegum rannsóknum er hugsað út frá sjónarhorni 
viðmælandans og eru huglægir þættir skoðaðir á hlutlægan hátt. Með þessari aðferð 
fæst dýpri skilningur á viðhorfum einstaklinga en það sem megindlegar 
rannsóknaraðferðir veita.  

Til að geta fengið svar við því hver sé ímynd Fáskrúðsfjarðar og hvað fólki 
fyndist skipta máli hvað varðar Franska daga, þá þarf að kafa dýpra í sjónarhorn 
viðmælenda og leyfa þeim að lýsa nánar sinni skoðun. Með þessari aðferð er hægt að 
lýsa veruleika viðmælanda eins og þeir upplifa hann án þess að leggja mat á hann. 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi og þær byggja á lýsandi 
rannsóknargögnum eins og í þessu tilfelli afrituðum viðtölum. Þessar aðferðir gefa 
heildræna mynd á viðfangsefninu og eru sveigjanlegar (Taylor & Bogdan, 1998).  

Viðtölin voru opin og hálf-stýrð (e. Semi-structured, in-depth interviews), 
þannig er hægt að spyrja nánar út í svör svarenda eða umorða spurninguna. Með 
þessari tækni veit rannsakandi hvað hann er að rannsaka og er hann búinn að skrá 
niður þætti eða spurningar fyrirfram og hann fylgir alltaf viðmælendum. Viðtalið við 
Elínu Pálmadóttur var bæði hálf-stýrt og óstýrt (e. Unstructured) þegar talað var um 
sögu franskra sjómanna, en í því viðtali spruttu spurningarnar upp af sjálfu sér. 
(Kvale, 1996).  

6.1.1 Undirbúningur 
Vinna við rannsóknina hófst í ágúst 2008, strax eftir Franska daga. 
Rannsóknarspurningin byrjaði strax að mótast um það leyti en hún var í grunnin: Af 
hverju heitir hátíðin þessu nafni ef hún hefur lítið sem ekkert að gera með franska 
söguarfinn? Fleiri spurningar skutu upp kollinum eins og: Hver er tilgangur 
hátíðarinnar? Er þörf á því að endurskilgreina hátíðina og breyta henni í 
menningarhátíð og ef svo er, hefur Fáskrúðsfjörður burði til þess? Hver er ímynd 
Fáskrúðsfjarðar? Hvernig sjá þau fyrir sér þróunina í menningartengdri 
ferðaþjónustu í bænum? Rannsóknarspurningin þrengdist og varð að lokum þessi: 
Hversu mikilvægt er að halda upp á Franska daga? Getur þessi hátíð verið liður í 
því að mynda sérstöðu í ferðaþjónustu á Fáskrúðsfirði sem myndi hjálpa til við að 
efla ímynd Fáskrúðsfjarðar sem „Franski bærinn“ á Íslandi? Út frá þessum 
spurningum var farið af stað í að finna út hvað aðstandendur hátíðarinnar og aðrir 
sem tengjast sögu frönsku sjómannanna höfðu um málið að segja. Hver er tilgangur 
hátíðarinnar að þeirra mati og hver er ímynd Fáskrúðsfjarðar?  

 Þegar rannsóknarspurningin var orðin skýr var gerð rannsóknaráætlun þar 
sem kom fram lýsing á verkefninu, markmið þess og áætlun um framkvæmd 
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rannsóknarinnar. Þegar áætlunin var að nokkru leyti tilbúin var hafist handa við að 
finna gögn um þetta viðfangsefni. Leitað var að fræðilegum greinum um 
menningartengda ferðaþjónustu, viðburðarferðamennsku, staðarímynd og 
sameiginlegt minni hópa. Efni var meðal annars fundið í tímaritabönkum á netinu á 
borð við Springer Link og Science direct og í námsefni úr ferðamálafræði við 
Háskóla Íslands og úr leiðsögunámi við Endurmenntun Háskóla Íslands. Einnig voru 
heimasíður um menningartengda ferðaþjónustu og viðburði skoðaðar. Leitað var að 
sömu viðfangsefnum í fræðibókum í ferðamálafræðum og í félagsfræðum. 

6.1.2 Framkvæmd rannsóknar 
Viðtölin voru öll tekin upp haustið og veturinn 2008. Tvö voru tekin upp í september 
og fjögur í október 2008. Viðtölin tók ég í fundarherbergi Fjarðabyggðar 
(Hildigunnur og María), í fundarsal fyrrverandi ráðhúsi Fáskrúðsfjarðar (Líneik), inni 
á hótelherberginu mínu í Gravelines í Frakklandi (Désirée) og inni á heimili 
viðmælenda (Albert og Elín). Í öllum tilfellum leyfði ég viðmælendum mínum að 
velja fundarstaðinn en ráðlagði þeim að finna stað þar sem að við gætum rætt saman í 
ró og næði.  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma (sbr. viðauka 1) en í viðtali við Elínu 
Pálmadóttur var farið náið yfir sögu franskra sjómanna og svo hennar skoðun á 
hátíðinni. Viðtalið var því mjög opið og fékk hún færi á að fara yfir það sem henni 
fannst skipta máli hvað varðar söguna.  

Viðtölin voru öll tekin upp á diktafón og á síman minn. Afritun á þeim hófst í 
október mánuði 2008 og lauk í apríl 2009.  

6.1.3 Þátttakendur  
Markvisst úrtak var notað við val á þátttakendum. Viðmælendur koma allir að 
Frönskum dögum með einum eða öðrum hætti og þau tengjast öll Frakklandi á 
einhvern hátt. Viðmælendur mínir voru: 

Albert Eiríksson, safnstjóri safnsins Fransmenn á Íslandi á Fáskrúðsfirði.  
Albert er fæddur og uppalinn á Fáskrúðsfirði og ef til vill sá maður sem hefur skapað 
hvað mest ímynd Fáskrúðsfjarðar sem Franski bærinn á Íslandi. Albert rekur safnið 
Fransmenn á Íslandi á sumrin og tekur að hluta til þátt í undirbúningi Franska daga 
meðal annars með því að skrifa pistla í dagskrárblað hátíðarinnar sem kemur út á 
hverju ári. Safnið var opnað árið 2000 og fær til sín fjölda erlendra gesta á hverju ári, 
mest Frakka. Með safninu sínu reynir hann að marka sér sérstöðu í ferðaþjónustu og 
hann hefur gert mikið af því að persónugera safnið. Á safninu er lítið kaffihús þar 
sem hægt er að setjast niður og fá sér kaffibolla og frönskuskotið góðgæti. Safnið 
höfðar mest til Frakka og þeir eru mjög áhugasamir um það sem franskt er, en 
upplifun þeirra á þessari sögu er mjög sterk, að mati Alberts (Albert Eiríksson, 
2008).  
 



23 
 

Hildigunnur Jörundsdóttir, ferða- og menningarfulltrúi Fjarðabyggðar. 
Hildigunnur er búsett á Eskifirði og hefur verið það undanfarin ár. Hún tók við stöðu 
sinni sem ferða- og menningarfulltrúi Fjarðabyggðar vorið 2007. Hún er sú fyrsta í 
Fjarðabyggð til að gegna þessari stöðu og hefur unnið ötulum höndum við að efla 
ferðaþjónustu í Fjarðabyggð. Hildigunnur hafði yfirumsjón með hátíðinni Franskir 
dagar og var hún ein af þeim sem framkvæmdastjóri hátíðarinnar leitaði til bæði 
hvað varðar ráðleggingar og samþykktir (Hildigunnur Jörundsdóttir, 2008).  
 
María Ósk Óskarsdóttir, deildarstjóri mannauðs- og símenntunarmála 
Fjarðabyggðar og einn af stofnendum Franskra daga á Fáskrúðsfirði.  
María er heimamaður á Fáskrúðsfirði, fædd og uppalin. Hún hefur unnið mikið starf í 
þágu Franskra daga alveg frá upphafi. Hún hefur séð um að ráða framkvæmdastjóra 
hátíðarinnar og séð um að halda utan um allt skipulag, boða á fundi og fleira. Hún er 
hafsjór fróðleiks um allt hvað varðar skipulagningu hátíðarinnar (María Ósk 
Óskarsdóttir, 2008).  
 
Líneik Anna Sævarsdóttir, skólastjóri Grunnskólans á Fáskrúðsfirði og 
formaður vinnuhóps um stefnumótunarverkefnið Franski bærinn 
Fáskrúðsfjörður. Líneik er ekki fædd og uppalin Fáskrúðsfirðingur en hún hefur 
búið þar undanfarin ár. Líneik var í sveitarstjórn Austurbyggðar og Búðarhrepps í 8 
ár og í bæjarstjórn Fjarðabyggðar. Hún hefur aðstoðað undirbúningshópinn við 
skipulagningu Franskra daga. Líneik var jafnframt valinn formaður vinnuhóps um 
stefnumótunarverkefnið Franski bærinn Fáskrúðsfjörður og hefur séð um að kynna 
það verkefni út á við (Líneik Anna Sævarsdóttir, 2008).  
 
Elín Pálmadóttir, fyrrverandi blaðamaður og rithöfundur bókarinnar Fransí 
Biskví. Elín hefur ef til vill rannsakað hvað mest sögu franskra sjómanna hér við 
land. Elín hefur hjálpað Alberti mikið með útfærslu á safninu og hefur verið sérlegur 
ráðgjafi hans. Hún hefur verið viðstödd á þó nokkrum Frönskum dögum og hefur 
tekið þátt í viðburðum á hátíðinni. Elín hefur þar að auki mikil tengsl við Frakkland 
en hún bjó þar í nokkur ár á tímabili (Elín Pálmadóttir, 2008).  
 
Désirée Décriem, framkvæmdastjóri almannatengsla og alþjóðasamskipta 
Gravelines-bæjar í Frakklandi og framkvæmdastjóri Íslendingahátíðarinnar í 
Gravelines. Désirée er upprunalega frá bænum Lille í Frakklandi sem er sunnan 
Gravelines í Norður-Frakklandi. Hún hefur séð um Íslendingahátíðina frá árinu 1996 
og var viðstödd Franska daga árið 2007 og hún sér líka um öll samskipti við vinabæi 
Gravelines (Désirée Décriem, 2008).  
 
Haft var samband við þátttakendur símleiðis. Ég þekki til þessa fólks og átti auðvelt 
aðgengi að þeim.  
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6.1.4 Söfnun, skráning og úrvinnsla gagna 
Leiðin sem var farin til gagnaöflunar voru sex opin viðtöl. Í opnu viðtali er stuðst við 
staðlaða spurningalista eða viðtalsramma (sbr. viðauka 1) og það er heldur líkara 
samtali milli tveggja einstaklinga. Viðtölin tóku allt frá 30 mínútum upp í 2 og ½ 
klukkustund.  
 
Mér fannst mikilvægt að hefja gagnaöflun strax þar sem að ég var ráðin tímabundið 
sem framkvæmdastjóri Franskra daga, ég var einnig ráðin sem ráðgjafi vinnuhóps 
sem vann að tillögu að stefnumótun fyrir verkefnið Franski bærinn Fáskrúðsfjörður. 
Meðan ég var starfsmaður hjá Fjarðabyggð hafði ég gott aðgengi að viðmælendum 
mínum og mér fannst ég eiga auðveldara með að fá þau í viðtal þar sem að ég var að 
vinna reglulega með þeim.  

Viðtölin voru öll tekin á einum mánuði og voru svo afrituð fljótlega eftir það. 
Þau voru lesin vel yfir en viðtölin spönnuðu í allt 124 blaðsíður sem unnið var úr og 
gögnin greind. Viðtalið við Désirée var á frönsku og þýtt yfir á íslensku. Viðtalið við 
Elínu var tvíþætt, annars vegar var spurt um sögu franskra sjómanna og hins vegar 
hennar skoðun á Frönskum dögum og ferðaþjónustu á Fáskrúðsfirði.  
 
Í næsta kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær kynntar. Eru 
Franskir dagar góð afþreying fyrir innlenda og erlenda ferðamenn? Hvert er 
mikilvægi hátíðarinnar í augum viðmælendanna? Hver er markhópur hátíðarinnar? 
Og að lokum, á að breyta hátíðinni í menningarhátíð?  
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7 Niðurstöður 
 

Er grundvöllur fyrir því að breyta fyrirkomulagi Franskra daga og endurskilgreina 
hana sem menningarhátíð með því að leggja áherslu á frönsku arfleifðina? Er hægt að 
gera meira úr tengslum Frakklands og Íslands með hátíðinni Franskir dagar og 
hvaða áhrif myndi það hafa á hátíðina? Er þörf á því að endurskilgreina hátíðina og 
breyta henni í menningar- og sögutengda hátíð með áherslu á frönsku arfleifðina? 
Hvaða hlutverki þjónar hátíðin í dag og hvaða hlutverki gæti hún þjónað í 
framtíðinni?  

7.1 Eru Franskir dagar góður afþreyingarmöguleiki fyrir ferðamenn? 
Hvaða hlutverki þjónar hátíðin í dag? Er hún góður afþreyingarmöguleiki fyrir 
ferðamenn? Öllum viðmælendum fannst hátíðin geta höfðað til ferðamanna ef henni 
yrði breytt í menningarhátíð. Elín (2008) segir að ef að við tengjum söguna meira inn 
í Franska daga þá sé vel hægt að auglýsa hana á stöðunum í Frakklandi þaðan sem 
sjómennirnir komu og þannig myndu þeir líka koma til okkar. 

Désirée (2008) saknar þess að sjá ekkert um sögu franskra sjómanna á 
hátíðinni. Það væri til dæmis hægt að vera með sýningu um þessa sögu. Það mætti 
vera eitthvað meira í gangi sem sýnir íslenska menningu eins og málverk, myndir og 
tónlist en henni fannst tónlistarmenningin frábær á Fáskrúðsfirði. 

Líneik (2008) getur ekki annað séð en að þeir ferðamenn sem stoppa á 
Frönskum dögum hafi gaman af hátíðinni og skemmti sér vel.  

Hildigunnur (2008) segir að sér finnist þeir góður afþreyingarmöguleiki fyrir 
ferðamenn að vissu leyti. Hátíðin hefur hingað til verið sniðin að heimamönnum og 
brottfluttum en það þyrfti að skoða hátíðina betur með augum ferðamannanna. 
Hvernig tekur hún á móti þeim hópi? Hvernig er hægt að koma „þessu franska“ betur 
til skila í gegnum Franska daga? Ferðamenn vita kannski ekkert af þessum tengslum 
þegar þeir koma á hátíðina. Þó svo að hátíðin sé skemmtileg í því formi sem hún er í 
dag þurfa menn að spyrja sig af hverju þeir eru að halda upp á Franska daga. 
Hvernig mætti koma þessari frönsku arfleifð betur til skila? Hún myndi vilja að þegar 
gestir hátíðarinnar fari heim viti þeir ástæðuna fyrir því að Franskir dagar eru 
haldnir. Hún vill að þetta sé menningarhátíð en ekki bæjarhátíð.  

Hún sér fyrir sér að Franskir dagar nái yfir lengri tíma og að þeir byggist upp 
á listviðburðum, námskeiðum og mat. Hún sér samt ekkert endilega fyrir sér franska 
menningu heldur bara menningu yfir höfuð. Hún vill ekki að hátíðin fái á sig 
stimpilinn „Bæjarhátíð“ heldur að hún sé „Menningarhátíð“, þá sé hún þar með 
komin í annan staðal. Með því móti er hægt að bæta ímynd hátíðarinnar og gera 
frönsku viðburðunum hærra undir höfði.  

Alberti (2008) finnst þeir ekki vera góður afþreyingarmöguleiki í því formi 
sem þeir eru í dag. Hátíðin varir of stutt að hans mati. Með breytingu væri hægt að 
markaðssetja hátíðina betur, gera hana að menningarhátíð sem teygðist yfir fyrri part 
sumars og lyki með hápunkti á sama tíma og Franskir dagar eru í dag.   
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Af þessum viðhorfum má sjá að viðmælendurnir sem starfa í ferðaþjónustu á 
svæðinu, Albert, sem einnig er heimamaður, og Hildigunnur, sjá hátíðina fyrir sér í 
framtíðinni sem menningarhátíð sem höfði til víðari markhóps. Elín, sem er ekki 
Fáskrúðsfirðingur, þekkir vel sögu franskra sjómanna og myndi vilja sjá henni betur 
miðlað á hátíðinni og sömu sögu er að segja af Désirée sem þekkir frönsku hliðina á 
sögunni. Líneik er heimamaður en er ekki starfandi í ferðaþjónustu, frá hennar 
bæjardyrum séð er hátíðin góður afþreyingarmöguleiki fyrir ferðamenn. Af þessu má 
leiða að þeir viðmælendur sem eru starfandi í ferðaþjónustu sjá frekar sóknarfæri í 
því að gera hátíðina að menningarhátíð. Hildigunnur nefnir að hátíðin eigi að snúast 
um frönsku arfleifðina því það myndi efla ímynd staðarins. Albert sér fyrir sér ekki 
bara víðari markhóp heldur stærri, en það myndi efla ferðaþjónustuna á svæðinu sem 
fyrirtækin á svæðinu bæru hag af. Désirée og Elínu er meira í mun að sögu 
sjómannanna sé minnst og henni sé haldið á lofti.  

7.2 Mikilvægi þess að halda upp á Franska daga 
Hversu mikilvægt er að halda upp á Franska daga? Hvaða þýðingu hefur þessi hátíð 
í augum bæjarbúa og aðstandenda? Er grundvöllur fyrir því að breyta þessari hátíð í 
menningar- og sögutengda hátíð og er hægt að efla frekar tengslin við Frakkana? 
Hvaða áhrif myndi slíkt hafa á hátíðina? Flest öllum viðmælendum finnst mikilvægt 
að halda upp á Franska daga en mismunandi ástæður voru gefnar. Ástæðurnar hér 
eru gefnar eftir mikilvægi:  

7.2.1 Sameining heimamanna og brottfluttra 
Albert, María, Hildigunnur og Líneik (2008) nefndu að brottfluttir og heimamenn 
hafa þarna tækifæri til þess að hittast og rækta tengslin. Brottfluttir Fáskrúðsfirðingar 
hafa einnig verið duglegir við að kynna bæinn út á við.  

Hildigunni finnst Franskir dagar ekkert endilega snúast um það að skemmta 
heimamönnum heldur að minnast sjómannanna og sýna þar af leiðandi vinabænum 
Gravelines virðingu.  

 

7.2.2 Efling staðarímyndar og ímynd bæjarbúa 
Líneik (2008) segir að hátíðin sé hluti af ímynd og sjálfsmynd bæjarbúa. Það skiptir 
máli fyrir börnin sem alast upp á Fáskrúðsfirði að þetta sé eitthvað sem þau eru þekkt 
fyrir og þau eru hluti af. Á hátíðinni eru frönsku tengslin ræktuð og það gefst ástæða 
til þess að bjóða gestum frá Frakklandi.  

Þess ber að geta að það er verið að vinna að því að efla ímynd Fáskrúðsfjarðar 
og gera hann að Franska bænum Fáskrúðsfirði. Starfshópur, sem skipaður var af 
bæjarstýru Fjarðabyggðar í júlí 2008, var fenginn til að undirbúa stefnumörkun fyrir 
Franska bæinn Fáskrúðsfjörð en starfshópnum var ætlað að setja fram tillögur um 
hvernig nýta mætti sérstöðu, tengsl og aðstöðu á Fáskrúðsfirði til að styrkja stoðir 
ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar í Fjarðabyggð. Hópurinn lagði fram 
áfangaskýrslu þar sem fram kemur að treysta mætti enn frekar þann grunn sem þegar 
hefur verið lagður í tengslum við franska söguarfinn og minjarnar. Efla mætti 
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vinabæjarsamskiptin við Gravelines, bæta og stækka safnið Fransmenn á Íslandi og 
efla og bæta Franska daga og festa þá í sessi með styrkari tengslum við Gravelines 
(Líneik Anna Sævarsdóttir o.fl., 2008). 

Hildigunni (2008) finnst ekkert endilega mikilvægt að halda stóra og mikla 
hátíð en hún er engu að síður mikilvæg upp á að viðhalda ímyndinni eða til að byggja 
hana upp. Það þarf að byggja hátíðina upp og minna alltaf á að þetta sé bærinn með 
frönsku tengslin. Þó það séu aðrir íslenskir bæir með þessa tengingu þá hefur 
Fáskrúðsfjörður mikið forskot á að varðveita þessa sögu og á að geta notað Franska 
daga og undirstrika þessi tengsl og halda uppi heiðri sjómannanna. Hátíðin er líka 
tækifæri til að minna á Fáskrúðsfjörð, að hann sé bærinn þar sem frönsku 
sjómennirnir voru og að Franskir dagar séu haldnir til að minnast þeirra eins og gert 
er á minningarathöfninni. 

Elín (2008) telur að það sé mikilvægt að halda upp á Franska daga vegna 
þess að fólk er svo mikið að leita að rótum sínum. Íslendingar eru orðnir áhugasamari 
um þessa sögu. Albert (2008) nefnir að fyrir hverja hátíð fái bærinn andlitslyftingu. 
Fólk miðar við að gera fínt hjá sér í kringum Franska daga, þetta hefur jákvæð áhrif 
á ásýnd bæjarins.  

Hlutverk hátíðarinnar er ólíkt eftir viðmælendum. Heimamennirnir, Albert, Líneik, 
og María, telja það mikilvægt að hátíðin sé fyrst og fremst til þess að sameina 
heimamenn og brottflutta en þau vilja samt fá meiri menningarbrag á hátíðina. 
Hildigunnur skilur mikilvægi þess að heimamenn og brottfluttir fái þarna tækifæri til 
að hittast en vill engu að síður að hátíðin snúist um að minnast sjómannanna til að 
sýna Frökkunum og franska vinarbænum virðingu. Hinir viðmælendurnir, Elín og 
Désirée, eru ekki búsettar á Fáskrúðsfirði en hafa samt einhver tengsl við bæinn. Elín 
skrifaði sögu frönsku sjómannanna á Íslandi og hefur tekið þátt í viðburði á hátíðinni 
og Désirée er búsett í Gravelines í Frakklandi og hefur verið viðstödd hátíðina. 
Megin áhersla þeirra er franska arfleifðin og mikilvægi þess að miðla henni áfram á 
hátíðinni. Hagsmunir heimamannanna eru frekar í húfi heldur en þeirra sem eru ekki 
búsettir á svæðinu en það skiptir þá greinilega miklu máli að fá að hitta brottflutta 
Fáskrúðsfirðinga. Líneik og Hildigunni finnst hátíðin mikilvæg að því leyti að hún 
eflir ímynd staðarins og þær vilja að hún geri það áfram í framtíðinni. Markmiðið að 
mati Hildigunnar er ekki að gera þetta að stórri hátíð heldur að varðveita frönsku 
tengslin.  
 

7.3 Markhópur hátíðarinnar 
Hverjir stunda þessa hátíð? Hátíðina sækja aðallega heimamenn og brottfluttir 
Fáskrúðsfirðingar. Það hefur færst í aukanna að fólk á Austurlandi, og þá sérstaklega 
úr sveitarfélaginu Fjarðabyggð, komi á hátíðina. Aðrir Íslendingar eru frekar 
fámennir á hátíðinni enda er hún í samkeppni við aðrar hátíðir á þessum tíma. Mjög 
fáir útlendingar eru viðstaddir hátíðina. 

Heimamennirnir (María, Albert og Líneik, 2008) eru á því máli að ef að það 
eigi að stækka markhópinn þá verði að passa það að sá þáttur að heimamenn og 
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brottfluttir fái þarna tækifæri til þess að sameinast sé ekki undanskilinn, annars er 
enginn grundvöllur til þess að halda þessa hátíð. Elín (2008) telur að ef það sé 
grundvöllur fyrir því að þetta verði menningarhátíð þá sé hægt að auglýsa hana í 
gömlu fiskimannabæjunum í Frakklandi því að hennar mati er ennþá mikill áhugi 
fyrir þessari sögu í Frakklandi. Albert (2008) vill sjá meiri metnað í listviðburðum á 
Frönskum dögum og fá alvöru listamenn en ekki áhugalistamenn. María (2008) telur 
að það eigi ekki að stækka markhópinn fyrr en hægt sé að hýsa erlendu 
ferðamennina. Hún vill líka að það sé passað upp á það að hátíðin breytist ekki í 
útihátíð.  

Hildigunni (2008) finnst vera nógu margir á Frönskum dögum. Mikilvægast 
sé að minna á og kynna Franska bæjar hugmyndina. Hún myndi vilja sjá fleiri 
Frakka á hátíðinni, bæði Frakka búsetta í Frakklandi og þá sem eru búsettir á Íslandi. 

Myndu erlendir ferðamenn vilja sækja hátíðina? Líneik (2008) reiknar ekki með því 
að erlendir ferðamenn hafi áhuga á hátíðinni eins og hún er í dag en á hinn bóginn sé 
þarna gott tækifæri fyrir erlenda ferðamenn að kynnast Íslendingum og komast í 
tengsl við þá en það sé hins vegar erfitt að blanda þessum tveimur hópum saman.  

Þeir ferðamenn sem koma í rútum til að heimsækja safnið á þessum tíma hafa 
sést labba um í bænum og hafa gaman af að sjá hvernig við skemmtum okkur. Líneik 
vill meina að þetta sé aðallega hátíð fyrir bæjarbúa og að hún verði aldrei neitt nema 
að hún sé það, þannig að hún er fyrst og fremst fyrir þá og Íslendinga. En það sé svo 
spurning hvort að það sé ekki hægt að gera meira úr henni og gera hana ennþá 
skemmtilegri fyrir bæjarbúa og fá útlendinga til þess að vera með.  

María (2008) telur þá hafa áhuga á hátíðinni og þá sérstaklega Frakkana. 
Sumir ferðamenn sem eiga leið hjá eiga líka til að kíkja á hátíðina. Hátíðin er fyrir 
báða hópa en eins og staðan er núna er erfitt að hýsa útlendingana.  

Hildigunnur (2008) og Albert (2008) segja að þeir myndu eflaust hafa áhuga 
á henni ef hún væri menningarhátíð en þeir hafa ekki áhuga á henni í því formi sem 
hún er núna því hún er of staðbundin og það þarf að taka meira mið af öðrum 
Íslendingum og Frökkum. Alberti finnst að Fáskrúðsfirðingar þurfi að velta því fyrir 
sér hvers konar ferðamenn þeir vilji sjá á hátíðinni. Hann vill ekki fá unglinga á 
fylleríi. Að hans mati veltur það allt á því hvaða viðburðir eru í boði á hátíðinni 
hvaða ferðamenn koma.  

Hvernig þau ætla að ná til erlenda ferðamenna segja þau að það mætti reyna að 
auglýsa hátíðina í erlendum ferðabæklingum, í bæklingnum „Á ferð um Ísland“ og 
tala við leiðsögumenn en þeir eru mikilvægir í þessum efnum því þeir hafa 
persónuleg samskipti við ferðamennina.  

7.4 Menningarhátíð eða bæjarhátíð? Viðhorfskönnun heimamanna. 
Sýnt hefur verið fram á það að mikilvægt sé að kanna viðhorf gesta hátíða til að 
markaðssetja og staðsetja hátíðir betur (Lee, C.K, Lee, Y.K, & Wicks, 2004). 
Viðhorf heimamanna er einnig mikilvægt að skoða til að kanna og skilja félagsleg 
áhrif hátíða á samfélagið (Delamere, Hinch & Wankel, 2001). Skoðun þeirra skiptir 
máli og að finna þá túlkun sem þeir hafa um framsetningu þessa efniviðar. Hvað 
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segja bæjarbúar um Franska daga? Ég lagði fyrir 15 heimamenn óformlega 
viðhorfskönnun fyrir mig sem framkvæmdastjóra hátíðarinnar til að kanna hvað þeir 
myndu vilja sjá og upplifa á hátíðinni. Niðurstöður leiddu í ljós að frönsku 
viðburðirnir skiptu minnstu máli en það var aðallega skrúðgangan, kenderíisgangan, 
varðeldurinn og hátíðin í miðbænum sem skiptu mesta máli. Flestir töldu að Franskir 
dagar efldu ímynd Fáskrúðsfjarðar og hún yki við ferðamannastrauminn til bæjarins. 
Þau vildu flest öll meina að Franskir dagar væru góð afþreying fyrir ferðamenn. 

Í lokaspurningunni var spurt hver væri megin tilgangur Franskra daga. 7 af 
15 sögðu að það væri til þess að varðveita franska arfinn og 6 af 15 að sameina 
heimamenn og brottflutta. Einn sagði að megin tilgangurinn væri afþreying fyrir 
heimamenn og brottflutta, einn að hann væri skemmtun og djamm og að sameina 
heimamenn og brottflutta og einn sagði að hann væri til þess að auka við afþreyingu 
fyrir heimamenn.  
  

 
Mynd 3 Megin tilgangur Franskra daga 

 
Það er ef til vill hægt að finna einhverja vísbendingu um það af þessum niðurstöðum 
að það er ákveðin togstreita í gangi meðal heimamanna og það er líklega þörf á 
frekari rannsókn á þessu viðfangsefni (Hulda Guðnadóttir, 2009).  
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8 Samanburður við aðrar hátíðir: Íslendingahátíðin í Gravelines 
 

Désirée Décriem (2008) segir að Íslendingahátíðin í Gravelines sé fyrst og fremst 
sjómannahátíð með leikjum og útiskemmtunum. Þessi hátíð er nokkurs konar 
hliðstæða hátíðarinnar Franskir dagar en er haldin af Frökkum í Norður-Frakklandi 
(í franska hluta Flæmingjalands) á stað þaðan sem stór hluti af frönsku sjómönnunum 
komu. Hlutverk þessarar hátíðar er að minnast frönsku sjómannanna sem létust á 
Íslandsmiðunum og halda minningu þeirra á lofti. Á hátíðinni má sjá ýmis tengsl við 
Ísland, stundum eru íslenskir listamenn fengnir og svo má stundum finna íslenskan 
varning á markaðinum sem haldinn er í tilefni hátíðarinnar. Stórar fígúrur af 
frönskum sjómanni og fjölskyldu hans eru látnar ganga um á hátíðinni. Nafnagift 
hátíðarinnar er komin frá frönsku sjómönnunum sem stunduðu veiðar hér við land og 
voru kallaðir „Íslendingarnir“ (fr. Les Islandais) (Elín Pálmadóttir, 1989). Í 
sjávarþorpunum á Frakklandi var alltaf haldið upp á það þegar fiskimennirnir snéru 
heim frá Íslandsveiðum með mikilli hátíð í september. Íslendingahátíðin í Gravelines 
er ennþá haldin í lok september mánaðar og fleiri sjávarþorp í Frakklandi gera slíkt 
hið sama.  

Fróðlegt er að skoða hvað vinarbær Fáskrúðsfjarðar, Gravelines, gerir til að minnast 
sjómannanna sem létu lífið á Íslandsmiðum. Gravelines og Fáskrúðsfjörður eru 
svipaðir að því leyti að þeir voru báðir að upplagi lítil sjávarþorp en sjávarútvegurinn 
er hins vegar orðinn mjög lítill í Gravelines. Gravelines er lítill 13.000 manna bær 
sem liggur milli Calais og Dunkerque í Norðaustur-Frakklandi. Désirée Decriem 
(2008) sér um að skipuleggja Íslendingahátíðina í september á hverju ári. Ég lagði 
fyrir hana sömu spurningar og íslensku viðmælendur mína.   

8.1 Markhópur Íslendingahátíðarinnar í Gravelines 
Íslendingahátíðin er bæjarhátíð segir Désirée. Tilgangur hátíðarinnar er að minnast 
látnu sjómannanna og gera hana að hátíðlegri stund einu sinni á ári. Þessi hátíð er mjög 
rótgróin hjá heimamönnum því forfeður þeirra fóru þangað og margir létu lífið. Þau sjá 
þessa hátíð ekki fyrir sér sem vöru fyrir erlenda og innlenda ferðamenn vegna þess að 
það er ekkert pláss fyrir þá á hátíðinni, það er nóg að hafa þessa hátíð bara fyrir 
heimamenn. Hún er nánast bara auglýst í bænum sjálfum. Það eru helst einstaklingar 
sem tengjast þessari sögu á einhvern hátt sem vilja koma á þessa hátíð. 

8.2 Mikilvægi Íslendingahátíðarinnar 
Hátíðin er að hennar mati mikilvæg fyrir íbúa Gravelines. Désirée segir að það sé eins 
og með flest öll lönd að þau varðveita minni og sögu bæjanna. Henni finnst mikilvægt 
að halda því áfram eins lengi og hægt er. Frakkar munu alltaf minnast heimstyrjaldanna 
en fyrir Gravelinesbúa er það alveg jafn mikilvægt að minnast og varðveita minningar 
sjómannanna, forfeðra þeirra, þess vegna er þessi hátíð haldin. Þetta er mjög sérstök 
saga á frönskum mælikvarða og það eru ekki allir bæir í Frakklandi sem hafa upplifað 
svona tíma.  
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Ef þessi hátíð er borin saman við hátíðina 
Franskir dagar má sjá að sögulegi 
þátturinn á Íslendingahátíðinni fær meira 
vægi. Frönsku sjómannanna er einungis 
minnst á minningarhátíðinni á Frönskum 
dögum. Á Íslendingahátíðinni er líka 
meira lagt upp úr lifandi flutningi, franskir 
sjómenn sjást gangandi um bæinn og risa 
styttur af sjómönnunum og fjölskyldum 
þeirra sjást á víð og dreif á hátíðinni. 

Íslendingahátíðin á sér langa hefð en hún 
hefur verið haldin frá þeim tíma þegar 
frönsku skútusjómennirnir snéru heim af 
fiskveiðum. Þessi hátíð hefur þróast með tíð og tíma og hátíðin hefur verið í núverandi 
mynd undanfarin tíu ár. Engum opinberum Íslendingum var boðið áður fyrr á hátíðina. 
Íslendingahátíðin var mjög staðbundin og vinsæl meðal heimamanna en hátíðarhöldin 
voru einskorðuð við fiskimannahverfið í Gravelines (le quartier des Huttes) en hefur nú 
dreifst út um allan bæ og tekið á sig stærri mynd (Désirée Décriem, 2008). 

Íslendingahátíðin gengur út á að minnast frönsku sjómannanna sem týndu lífi sínu 
við fiskveiðar á Íslandi. Íslendingar eru sérstakir heiðursgestir á hátíðinni og reynt er 
að hafa viðburði og selja varning á markaði sem tengjast Íslandi á einhvern hátt.  

 

 
 

 

Mynd 4 Frönsk skúta á siglingu á 
Íslendingadögum 2008   
(Heimild: Albert Eiríksson) 

Mynd 5 Frönsku sjómennirnir og konur þeirra á 
Íslendingadögum 2008  
(Heimild: Albert Eiríksson) 
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9 Lokaorð  
 

Þessi rannsókn gæti átt við fleiri hátíðir á Íslandi. Hátíðir eru orðnar mjög margar hér 
á landi (Menningarvefurinn á Íslandi, 2008) og spurning er hvort það sé góð eða 
slæm þróun. Getz (1997) hefur sýnt fram á að bæjarhátíðum fari ört fjölgandi og 
segir að markaður þeirra og samkeppni aukist frá ári til árs og að lífsferill hátíðanna 
sé sífellt að minnka því það eru orðnar of margar hátíðir á hverjum stað. Á Akranesi 
hefur til dæmis verið rætt um að leggja bæjarhátíðir niður vegna drykkjuláta 
(Skessuhorn, 2007) og Hornfirðingar eru sömuleiðis þreyttir á fyrirkomulagi sinnar 
hátíðar (Hulda Guðnadóttir o.fl, 2009). 

Tómas I. Olrich (2001) segir að hátíðir sem haldnar eru úti á landsbyggðinni séu til 
þess gerðar að leggja áherslu á sérkenni svæðisins og að þær skipti sveitarfélögin 
miklu máli hvað varðar ferðaþjónustu. Ef marka má dagskrárliði Franskra daga (sbr. 
viðauka 2) er áherslan lítil á sérkenni svæðisins sem er að mati viðmælendanna fyrst 
og fremst franska söguarfleifðin.  

María Óskarsdóttir (2008) og Albert Eiríksson (2008) benda á að bæði Frakkar og 
Íslendingar séu þjóðernissinnaðir og hafi áhuga á því að sjá það sem tengist þeirra 
þjóð þegar þeir ferðast erlendis. Magnús Einarsson (1996) segir að Frakkar beri 
saman Íslendinga og Ísland við sig sjálfa og það geri ferð þeirra þýðingarmeiri. Urry 
(1996) segir að menning feli alltaf í sér ákveðið ferðalag og við það að bera aðra 
menningu saman við okkar eigin þá fáum við aðra tengingu við okkar eigin 
menningu. Sýnt hefur verið fram á að menningarflæðið sé orðið svo mikið og 
menningararfur og minni eru sífellt að breytast með tilkomu 
fjölmenningarsamfélaga. Tilley (2006, með vísun í Hannerz) færir rök fyrir því að 
mikilvægt sé fyrir þjóðir að varðveita menningararf sinn því með aukinni 
hnattvæðingu fer fólk að spyrja sig spurninga um kennileiti. Túlkun á fortíðinni 
breytist sem leiðir til þess að liðnir atburðir fara að gleymast (Urry, 1996). Með því 
að standa vörð um staðbundna menningararfleifð er hægt að varðveita ímynd 
staðarins. Viðmælendurnir telja að hátíðin skapi ímynd bæjarins og efli sjálfsmynd 
bæjarbúa. Sveitarfélagið Fjarðabyggð hefur það að markmiði að efla ímynd 
Fáskrúðsfjarðar sem Franski bærinn á Íslandi og getur hátíðin verið einn liður í því 
að efla ímynd staðarins.  

Hingað til hefur saga frönsku sjómannanna hvergi verið sýnileg á hátíðinni. Á 
Fáskrúðsfirði hefur sagan einungis verið sýnileg á safninu Fransmenn á Íslandi og í 
einstaka ritum eins og í bók Elínar Pálmadóttur Fransí biskví. Rök hafa verið færð 
fyrir því að hægt sé að efla ímynd svæðisins með því að miðla þessari arfleifð á 
lifandi hátt og það er meðal annars hægt að gera á hátíðinni með lifandi flutningi á 
sögunni. Á þann hátt er hægt að fá annað sjónarhorn (Connerton, 1989) á þessa 
áhugaverðu sögu.  
 
Á að breyta hátíðinni í menningarhátíð? Hátíðin Franskir dagar á Fáskrúðsfirði 
virðist ekki standa nægjanlega vel undir nafni. Þegar litið er á dagskrárliði 
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hátíðarinnar (sbr. viðauka 2) má sjá að viðburðir sem tengjast frönsku sögunni eru af 
mjög skornum skammti. Hátíðin hefur verið skilgreind sem bæjarhátíð af 
viðmælendunum og ef hátíðin er borin saman við skilgreiningar erlendra fræðimanna 
má sjá að þessi lýsing á við rök að styðjast (Hall, 1989; Getz, 1997).  
Holloway (2002) segir að menningartengd ferðaþjónusta sé mest vaxandi greinin í 
ferðamennsku í dag. Tölur hafa líka sýnt að menning og saga eru orðnar meiri 
áhrifaþættir á ákvörðun erlendra ferðamanna sem ferðast hingað til lands 
(Ferðamálaráð, 2008). Urry (1990) bendir á að það megi styrkja ímynd 
ferðamannastaða í gegnum menningartengda ferðaþjónustu. Ferðamenn eru í dag 
almennt betur menntaðir og með meiri frítíma og hafa þar af leiðandi meiri áhuga á 
sögu og menningu annarra þjóða. Hátíðir eru leið samfélaga til að staðfesta ímynd 
sína út á við og markmið þeirra er að vekja athygli almennings á lífsskoðunum og 
sögulegri reynslu samfélagsins (UNESCO, 2009b). Viðburðir geta hjálpað til við 
ímyndarsköpun staða og vakið athygli á staðnum til að laða að fleiri ferðamenn 
(Getz, 1997). Af þessum rökum má sjá að það er ávinningur fyrir Fáskrúðsfirðinga 
að breyta hátíðinni í menningarhátíð. Allir viðmælendur vildu breyta hátíðinni í 
menningarhátíð en Hildigunnur Jörundsdóttir (2008) segir að það eigi að leggja 
áherslu á sérstöðu Fáskrúðsfjarðar á hátíðinni og skilgreina hátíðina betur en samt 
segist hún ekki sjá fyrir sér sérstaka franska menningu á hátíðinni heldur bara 
menningu. Tilley (2006) segir að það skiptir máli hvernig við sýnum menningu okkar 
út á við því það hvernig við miðlum okkar menningu getur verið túlkað á annan hátt 
af útlendingum því okkar sjálfsmynd getur verið ólík í þeirra augum. Désirée 
Décriem (2008) saknaði þess að sjá nánast ekkert á hátíðinni sem minnti á sögu 
franskra sjómanna, einungis minningarathöfnin vísar í þessa sögu. Ef hátíðin á að 
ganga út á menningu þá verður að gæta þess að hún tengist sérkenni svæðisins sem er 
franska arfleifðin.  
 
Albert Eiríksson (2008) og Hildigunnur Jörundsdóttir (2008) segja að Franskir dagar 
sé ekki góður afþreyingarmöguleiki fyrir ferðamenn í því formi sem hátíðin er í dag. 
Í dag er hún sniðin að þörfum heimamanna og brottfluttra. Góð leið til þess að 
skilgreina og efla hátíðir samkvæmt C.K. Lee, Y.K. Lee og Wicks (2004) er að 
kanna viðhorf gestanna á hátíðinni til að staðsetja og markaðssetja hátíðina betur.  
 

Niðurstöður viðhorfskönnunar sýndu að bæjarbúar eru ekki allir á sama máli um 
hvort hátíðin eigi að vera bæjarhátíð eða menningarhátíð. Þeir viðmælendur sem 
voru búsettir á eða voru frá Fáskrúðsfirði (Líneik Sævarsdóttir, María Óskarsdóttir 
og Albert Eiríksson,) sögðu að það sem skipti mestu máli á hátíðinni væri að þarna 
væri komin grundvöllur fyrir heimamenn og brottflutta til að sameinast og eiga 
saman skemmtilega helgi. Mikilvægt er að kanna viðhorf heimamanna ef stefnt er að 
því að breyta fyrirkomulagi hátíðarinnar því hátíðin hefur félagsleg áhrif á 
samfélagið (Delamere, Hinch & Wankel, 2001).  
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Markhópar hátíða geta verið allt frá því að vera erlendir ferðamenn til þess að vera 
bæjarbúar og þurfa gæði hátíðarinnar ekkert endilega að segja til um umfang 
hátíðarinnar. Bæjarhátíð getur verið með gæðastimpil og með víðan markhóp en þarf 
ekki að vera umfangsmikil fyrir vikið (Hall, 1989). Viðmælendur höfðu allir 
áhyggjur af því að ef að hátíðinni yrði breytt í menningarhátíð að þá myndi það kalla 
á stærri markhóp og Fáskrúðsfjörður hefði ekki nægjanlegt gistirými til að hýsa alla. 
Þetta atriði verður að skoða vel ef að fyrirkomulagi hátíðarinnar er breytt og gera 
athugun á því hvort að þessi breyting muni koma til með að hafa áhrif á stærð 
hátíðarinnar.  
 

Mikilvægt er að kynna fyrir Fáskrúðsfirðingum ávinning þess að nýta sérstöðu 
staðarins og skoða verður hvort að það megi ekki nýta frönsku tengslin betur í 
hátíðinni Franskir dagar. Þetta er að mínu mati útgangspunktarnir til þess að hægt sé 
að halda áfram að þróa hátíðina og ferðaþjónustu á svæðinu.   

Ég er þeirra skoðunar að hátíðin Franskir dagar sé ekki aðgengileg erlendum 
ferðamönnum í því formi sem hún er í dag. Hún er í samkeppni við aðrar hátíðir á 
svæðinu sem eru haldnar sömu helgi, Vopnaskak á Vopnafirði og tónlistarhátíðina í 
Bræðslunni á Borgarfirði Eystra. Hátíðin gengur lítið út á sérkenni staðarins og hefur 
ekki upp á neitt nýtt og sérstakt að bjóða sem gæti vakið áhuga innlendra og erlendra 
ferðamanna.  

Það skiptir miklu máli að minnast fortíðarinnar til þess að vita hver við erum og 
hvaðan við komum. Fáskrúðsfjörður getur verið staður þessara minninga og Franskir 
dagar geta verið liður í því að varðveita þessar minningar sem við eigum með 
Frökkunum til að þessi partur af Íslandssögunni dofni ekki eða gleymist.  
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Viðauki 1 
 

Viðtalsrammi fyrir ferðaþjónustuaðila og þá sem koma að Frönskum dögum í 
Fjarðabyggð 

1. Nafn, starf? 
2. Hver myndir þú segja að væri ímynd Fáskrúðsfjarðar? 
3. Hvert er megin aðdráttarafl svæðisins í menningarlegu tilliti? 
4. Hver telur þú að sé megin markhópur Fáskrúðsfjarðar? 
5. Hvernig myndir þú lýsa ferðamönnum á Fáskrúðsfirði 

a. Hverju eru þeir að leita eftir? 
b. Hvers konar afþreyingu leita þeir eftir? 

i. Telur þú að Franskir dagar sé góður afþreyingarmöguleiki 
fyrir ferðamenn? 

ii. Er nægileg afþreying í boði fyrir ferðamenn á Fáskrúðsfirði? 
c. Hvaða hópur ferðamanna kemur til Fáskrúðsfjarðar? 
d. Hvað vilja ferðamennirnir sjá/gera á Fáskrúðsfirði? 

6. Telur þú að það sé mikilvægt að halda upp á Franska daga og ef svo er af 
hverju? 

7. Hverjir fara helst á Franska daga að þínu mati? 
8. Telur þú að það eigi að stækka markhóp hátíðarinnar? 
9. Hafa erlendir ferðamenn áhuga á því sækja þessa hátíð? 
10. Hvernig fáum við fleiri erlenda ferðamenn á hátíðina? 
11. Eigum við að einblína á erlenda ferðamenn eða er þetta bara hátíð fyrir 

Íslendinga? 
12. Hver hefur að þínu mati þróunin í menningartengdri ferðaþjónustu verið 

hingað til og hver mun hún verða að þínu mati á næstu árum? 
13. Saknar þú einhvers í flóru menningartengdrar ferðaþjónustu hér í 

Fjarðabyggð? 
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Viðauki 2 

Dagskrá Franskra daga 2008 

 
Miðvikudagur 23.júlí: 

1. Kvöldganga í aðdraganda Franskra daga. 
 
Fimmtudagur 24.júlí: 

2. Listsýningar opnaðar. Málverkasýningar Erlu og Hreins 
Þorvaldssonar, ljósmyndasýning Helga Ómarssonar og 
afmælissýning Búðakauptúns.  

 
3. Kenderíisganga að kvöldlagi. Labbað um bæinn, sagðar sögur og stoppað við 

í húsum til að fá hressingu.  
 
Föstudagur 25.júlí: 

4. Dorgveiðikeppni, Tóti tannálfur og Jósafat mannahrellir úr söngleiknum 
Benedikt Búálfur hjálpa krökkunum að veiða sér fisk í soðið og kynna svo 
úrslitin við varðeldinn seinna um kvöldið.  

 
5. Fáskrúðsfjarðarkirkja. Feðgarnir Bergþór Pálsson og Bragi Bergþórsson 

ásamt Þóru Fríðu Sæmundsdóttur flytja lög tónskáldsins austfirska Inga T. 
Lárussonar og franska gleðisöngva.  

 
6. Tour de Fáskrúðsfjörður – Hjólreiðakeppni. 

 
7. Hótel Bjarg – DJ Atli Skemmtanalögga. 

 
8. Heyvagnaakstur   

 
9. Setning Franskra daga, varðeldur.  

 
10. Brekkusöngur. 

 
11. Fjöllistahópur með eldsýningu. 

 
12. Tóti Tannálfur og Jósafat mannahrellir kynna úrslit úr dorgveiðikeppninni. 

 
13. Flugeldasýning. 

 
14. Dansleikur – Hljómsveitin Dalton leika fyrir dansi í félagsheimilinu Skrúð. 

Ball fyrir 16 ára og eldri. 
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Laugardagur 26.júlí 
15. Minningarhlaup um Berg Hallgrímsson. 

 
16. Minningarathöfn um frönsku sjómennina. 

 
17. Skrúðganga tekur við af minningarathöfninni. Fjöllistahópur sprellar með 

gestum og gangandi. 
 

18. Úrslit úr happdrætti kynnt upp á sviði. 
 

19. Tjaldmarkaður. 
 

20. Franskur leikþáttur á sviði. 
 

21. Kassaklifur. 
 

22. Hoppukastalar. 
 

23. Keppni í sveskjusteinaspýtingu  
 

24. Frönsk matarsmökkun 
 

25. Keppni í stígvélasparki. 
 

26. Kassabílarall. 
 

27. Andlitsmálun. 
 

28. Blöðrulist. 
 

29. Kammertríó í Fáskrúðsfjarðarkirkju. 
 

30. Línudans í Skrúði. 
 

31. Harmonikkudansleikur í Skrúði. 
 

32. Íslandsmeistaramótið í Pétanque. 
 

33. Dansleikur hljómsveitin Von leikur fyrir dansi. Ball fyrir 18 ára og eldri. 
 
Sunnudagur 27.júlí  

34. Ævintýrastund fyrir yngstu börnin á Búðagrund 
 

35. Fáskrúðsfjarðarhlaupið – maraþonhlaup frá franska spítalanum á Hafnarnesi 
að grunni Franska spítalans á Fáskrúðsfirði. 
 

36. Soffía mús á tímaflakki. Barnaleiksýning Frú Normu. 
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37. Lokaatriði Franskra daga. Píanóleikarinn Shuann (Bandarísk) spilaði frönsk 
verk og verk sem tengjast Frakklandi. 

 

Þjónustuaðilar á Fáskrúðsfirði á Frönskum dögum: 
1. Safnið Fransmenn á Íslandi er opið alla helgina. 

 
2. Söluskálinn S.J er með franska lauksúpu á boðstólnum. 

 
3. Café Sumarlína er með franska súkkulaðiköku í boði.  

 
4. Samkaup er opið alla helgina með margvísleg tilboð á frönskum vörum. 

 
5. Sundlaugin er opin fimmtudag til laugardags, en sturturnar eru opnar á 

sunnudeginum.  
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