
 

Úrdráttur og vangaveltur  úr bókinni  -  – eftir Elínu Pálmadóttur.  

(Bókaútgáfan Opna, Reykjavík – 2009,  2. útg.).   

Undirtitill bókarinnar er:  Franskir fiskimenn við Íslandsstrendur  - þriggja alda 

baráttusaga. 

 

Gamalt landakort af Bretagne skaga 

Þetta er frásögn um franska fiskimenn sem sigldu frá Bretagne skaga til Íslands á 

þorskveiðar á tímabilinu  1671  - 1938.  

 



 

 

 

Hver skyldi vera hvatinn að slíkum ferðum ?  Jú,  hann er lífsbaráttan, þ.e. vinna og 

laun. Þörfin fyrir mat.  Á þessum tímum boðaði kaþólska kirkjan föstur, bannaði 

kjötát og þess vegna þörf fyrir meiri fisk. Styrkir komu frá franska ríkinu eftir 25 

ferðir auk ýmissa hlunninda. 

Yfir þennan tíma er fjöldinn allur af skútum, „gólettur,“ sem koma að 

Íslandsströnd. Sem dæmi er að árið 1884 eru 347 gólettur hér með yfir 6000 

fiskimenn.   Þetta voru langar og erfiðar ferðir, sem kröfðust mikils undirbúnings 

af hálfu frönsku útgerðanna, fiskimannanna og fjölskyldna þeirra.  Útgerðirnar 

voru í bæjum norðurstrandar  Bretagne skagans og náði út á Normandí í austur. 

Bæirnir Donkerque, Gravlines, fólkið kallað Flandrarar, svo Paimpol, St.Brieuc, 

Brest, Binic, Ploubazlanec og fleiri, fólkið þar kallað Bretónar. 

 

Gólettur 

 Þessar sjóferðir voru varhugaverðar.  Lagt var af stað upp úr miðjum febrúar í tíu 

daga siglingu til að komast á fengsæl miðin.   

 

 



 

Veður gátu verið viðsjál á þessum árstíma, vindar og hnútar, kuldi sem allt nagaði 

og stundum sást til ísjaka. Túrinn var  5 – 6 mánuðir.  Fjölskyldan, eiginkona og 

börn biðu spennt heima þennan tíma og vonuðu að veiðarnar gæfu vel af sér, en 

jafnframt óttaslegin um að skipið með áhöfninni, sem voru jafnt synir sem 

eiginmenn, skilaði sér ekki til baka. Þessar fiskveiðar tóku stóran toll af fólksfjölda 

Bratagne skaga.  Talið er að hátt í 1000 skip hafi farist við Íslandsstrendur á þessu 

tímabili og um 4000 manns týnst í hafi. Þó svo fiskimennirnir um borð væru vel 

búnir klæðum, þ.e. í uppháum leður-tréklossum, í ullarpeysum  og olíubornum 

stökkum dugði það ekki alltaf til. Vosbúðin var mikil og óhreinindi frá slori og skít 

gerðu umhverfið óheilsusamlegt.  Því voru það ekki bara slæm veður sem tóku toll 

af mannskapnum heldur einnig sjúkdómar og heilsuleysi.  „Íslandskálið“ svo 

kallað, voru áverkar á úlnliðum vegna núnings sjógallans og saltblautrar peysu.  Þá 

mynduðust rauð opin sár og blöðrur, því fylgdi mikill sársauki, minnti á kálhaus.  

„Watercoode“ kölluðust blá, flögnuð eyru af kulda.  Smitsjúkdómar eins og 

brjósthimnubólga, berkjubólga, lungnabólga voru algengir, tannpína og skyrbjúgur 

vegna C-vítamínskorts.  Flandrararnir komu betur út en Bretónarnir varðandi 

skyrbjúginn því þeir höfðu með sér meira af kartöflum.   

Næring og fæða voru stórmál, því byrgja þurfti skipin upp af mat fyrir ferðirnar. 

Fæðubirgðirnar voru saltað svínakjöt, þurrkað grænmeti, brauð meðan það dugði 

og þurrkaða kexið „biskví“ þetta fræga sem sögur fara af.  Súpur með 

þorskhausum voru gjarnan útbúnar, en fiskimennirnir máttu ekki borða þorskinn, 

sem veiddur var, hann skyldi fara í söltun og á markað.  Áfengi var fastur liður í 

tilverunni og voru margar tunnur af víni með í för.  Bretónarnir drukku gjarnan 

eplamjöð en Flandrararnir frekar bjór.  Snafsar voru reglulega gefnir áhöfninni eða 

6 sinnum á dag, til að fríska upp á mannskapinn til að sigrast á kulda og þreytu.  

Þetta gat skapað vandræði hvað varðaði áfengissýki.  Sumir söfnuðu snöfsunum 

og fóru á fyllerí og voru til vandræða.  Franska ríkið gaf seinna út reglugerð þar 

sem minnka skyldi skammtinn.  

 

 



 

 

Víntunnur og fiskimenn 

Heima á Bretagne þurftu konurnar að sjá sér og börnunum farborða.  Þær 

ræktuðu grænmeti í litlu görðunum sínum og seldu það á markaði, söfnuðu 

skelfiski í fjörunni og veiddu rækjur í net á flóðinu.  Þær höfðu smá 

fyrirframgreiðslu frá útgerðinni, sem þær reyndu að láta duga sem lengst.  

Fiskveiðarnar sköpuðu ýmsa atvinnu og iðnað í tengslum við útgerðina.  

Seglagerð, smíðar, járnvinnsla og tunnugerð, fata- og skógerð, matvælavinnsla, 

bakstur og grænmetis-og ávaxtarækt svo eitthvað sé nefnt.  Fyrir útgerðarféð sem 

ávannst á veiðunum byggðust bæirnir á norðurströndinni upp, hafnir, hús og 

fyrirtæki risu. 

Loðvík 14. (1681) veitti styrki til skipa sem fóru á Íslandsmið með það í huga að að 

herskipaflotinn gæti haft góð not af reyndum sjómönnum ef til kæmi.  Árið 1764  

komu fyrstu frönsku reglugerðir um þorskveiðar við Ísland.  Þær fjalla um 

ráðningu skipstjóra, fæði, skráningu skipverja, fyrirframgreiðslur, launatryggingar 

og brottfarartíma skipanna.  Einnig fjölluðu þær um fæðið.  Á sunnudögum skyldi 

vera smá saltað nautakjöt,  saltað svínakjöt á fimmtudögum, annars veiddur fiskur 

annar en þorskur, brauð, ostur, smjör, þurrkað grænmeti, brennivínsskammturinn 

og svo kexið góða. 

 



 

 

Mikill kostnaður hjá frönsku útgerðunum fólst í endurnýjun skipa vegna þess hve 

mörg þeirra fórust.  T.d. á árunum 1836 – 1839  eða á þremur árum fórust 33 skip 

við Ísland – sjómennirnir létu eftir sig 200 ekkjur og þeim mun fleiri börn. 

„Íslandsekkjurnar“ voru þær kallaðar sem áttu menn sína á Íslandsmiðum. Þær 

gengu út á nyrstu höfða til að líta til skipa á hafi úti.  Þar biðu þær í angist dag eftir 

dag fram í október, en þá lá fyrir hverjir kæmu ekki aftur. Í Pors Evans er 

Ekknakrossinn á höfðanum til minningar um þessa atburði.  „Disparu en Islande“  - 

horfinn við Ísland. 

Árið 1870 var stofnaður sjóður af hálfu frönsku ríkisstjórnarinnar til styrktar 

ekkjum sjómannanna, en áður höfðu það verið óskipulögð samskot útgerðar og 

bæjanna á norðurströndinni sem lagðist til.  Í mörgum kirkjugörðum bæjanna á 

Bretagneströnd eru minnisvarðar um drukknaða sjómenn við Íslandsströnd. Í 

bænum Ploubazlanec er mjög stór minningarveggur um horfna sjómenn. Fleiri 

minnismerki eru um ferðir franskra sjómanna til Íslands eins og kemur t.d. fram í 

nöfnum á götum og krám í bæjunum t.d. Rue (ruelle)de Reykjavík, Rue de Geysir, 

Rue de Fáskrúðsfjörður, Rue de Búðir o.fl. Í bænum Bray Dunes sem er á landa - 

mærum Frakklands og Belgíu er lítil kirkjuklukka sem kölluð er L´Islndaise (524 kg).   

Góletturnar – skúturnar frönsku þóttu mjög rennileg skip, með 9 hvítum seglum 

og var gjarnan líkt við máva.  Þótt þær væru skírðar í höfuðið á konunum s.s. 

Louise,  Mouette og Leopoldine, voru órólegir tímar við brottfarir þeirra á miðin.  Í 

gamalli evrópskri trú er fjallað um  Ísland sem land dauðans – víti framliðinna og 

eldfjallið Heklu sem „inngang í helvíti“.   Það þótti aftur á móti fögur sjón þegar 

góletturnar komu siglandi  upp að suðurströnd Íslands og fylltu hafflötinn.  

Íslendingarnir fylgdust mikið með skútunum,   oft áhyggjufullir yfir hugsanlegum 

skipssköðum en einnig meðvitaðir um ýmis samskipti sem gátu verið áhugaverð. 

Samskipti Íslendinga og Frakka áttu að vera í lágmarki, þar sem engin formleg 

samskipti voru milli landanna.  

 



 

 Tungumálin óskiljanleg,  en smám saman tókst þeim þó að forma einhvers konar 

hrognamál sem var blanda af bretónsku, flæmsku, hollensku, ensku og íslensku.  

 Íslendingar höfðu töluvert gagn af kynnum sínum við Frakkana. T.d. kynntust þeir 

nýrri tegund af línu til veiða og einnig betri hnífum til að vinna fisk auk fleiri áhalda 

til smíða,  fengu þeir slíka hluti oft í skiptum fyrir eitthvað sem skipverja vanhagaði 

um eins og mat og vatn, en ekki síst þegar þurfti að setja veika sjómenn í land til 

aðhlynningar, sem alloft kom fyrir.   Í vondum veðrum lágu skúturnar inni á 

fjörðunum og jukust þá samskiptin smám saman.  Sjómönnunum þótti gott að 

koma í land til að baða sig og þvo þvott.  Þeir keyptu gjarnan nýja vettlinga af 

landanum og var farið að prjóna þá markvisst til að selja útlendingunum.  Yngri 

strákarnir léku sér við íslensku krakkana, eldri mennirnir þóttu barngóðir og gáfu 

gjarnan kex.  Spurningin um samskipti íslenskra kvenna við fransarana kemur oft 

upp og hvort „frönsku“ börnin, sem áttu að vera dökk yfirlitum, væru mörg.  Í 

þeim efnum er talið að um ofsögur sé að ræða, þar sem Bretónar og Flandrarar 

eru af keltnesku bergi brotnir og því ljósir yfirlitum og með blá augu.  Einnig var 

vel passað upp á ungar stúlkur og ekki þótti fínt að ganga með útlendingi.  Þeir 

voru í fyrsta lagi kaþólskir, í öðru lagi skítugir og í þriðja lagi þreyttir.  Ekki voru 

Íslendingarnir alveg rólegir þegar veikir sjómenn voru að koma í land,  því þeirr 

óttuðust vissa smitsjúkdóma eins og kóleru, bólusótt, taugaveiki og „fransósuna“ 

en það var sárasótt (syphilis) kölluð.  Grafreitir franskra sjómanna eru í flestum 

bæjum fjarðanna sem þeir komu inná, einnig var töluvert um jarðsetningar í 

fjallshlíðum og úti á töngum. 

Það gátu verið allt uppí 100 skútur sem lágu samtíma inni á fjörðum, fögur sjón 

það.  Fyrir vestan land voru það aðalega Grundarfjörður, Patreksfjörður og 

Dýrafjörður.  Fyrir austan voru það Fáskrúðsfjörður og Norðfjörður.  

Suðurströndin þótti mjög erfið þar sem engir firðir eða víkur voru til að flýja inná í 

vondum veðrum,  engin ljóstýra sást frá híbýlum manna og engir vitar til að vísa 

leið, bara svartur sandurinn, sem rann saman við hafflötinn. Þegar fram liðu tímar 

voru það oft sömu sjómennirnir sem komu í land og komst á vinskapur við 

landann, sem varaði oft til langs tíma.  



 

Í maímánuði komu fiskiflutningaskipin frá Frakklandi og var þá umskipun á fiski úr 

skútunum.  Þessi skip fluttu einnig veika  og slasaða sjómenn tilbaka til Frakklands, 

hjálpuðu með viðgerðir, bættu á matarforðann og gjarnan voru bréf með frá 

eiginkonum, þar sem fréttir af hverjir hefðu fæðst og hverjir dáið í fjölskyldunni.  

Þá gátu sjómennirnir líka komið bréfum tilbaka, þar sem helst kom fram hvernig 

fiskaðist.  

 

Gólettur 

Árið 1886 kom út skáldsagan  „Pecheur d´Islande“ skrifuð af Pierres Loti, um líf 

fiskimannanna við Íslandsstrendur  þar sem mest er fjallað um erfiðleikana, 

ömurlegheitin, sjúkdóma,  slys og mannfallið, ekkert um það „góða“.  Eftir að 

bókin kom út var mikil umræða í París um veiðarnar og ástandið.  Flandrarar urðu 

öfundsjúkir út í Bretónana, þar sem umræðan var aðalega um þá, en Flandrarar 

voru þeir sem hófu þessar veiðar og voru með fleiri skip á miðunum.  Í umræðunni 

kom fram að helmingi hærri dánartíðni væri í fiskimannaflotanum en í verslunar -

flotanum.  Þetta var mun verri staða en var hjá námamönnm.   

Í lok 19 aldarinnar var ákveðið að senda spítalaskip að Íslandsströnd til aðstoðar 

við veika sjómenn. Það var skipið  St. Poul og gjörbreyttist staðan við það.  Læknir 

og prestur voru um borð.  Einnig var farið að vinsa berklasjúka úr hópi þeirra sem 

fóru til veiðanna og reynt að hafa hreint drykkjarvatn.   

 

http://www.google.is/imgres?q=many+golettes&start=146&hl=is&biw=1280&bih=508&tbm=isch&tbnid=ktkViF2pWc-CNM:&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Schooner&docid=jlSQUIuQzhpajM&imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Regina_Maris.JPG/230px-Regina_Maris.JPG&w=230&h=173&ei=IpUGUpDhCsit0QXej4CQDA&zoom=1&iact=rc&dur=312&page=7&tbnh=124&tbnw=155&ndsp=26&ved=1t:429,r:46,s:100,i:142&tx=86&ty=80
http://www.google.is/imgres?q=beaucoup+de+golettes&um=1&sa=N&rlz=1T4MXGB_enIS545IS548&hl=is&biw=1280&bih=547&tbm=isch&tbnid=pRi7cuneHuroXM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/76699488&docid=rOTEPh2wlJ_g9M&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/76699488.jpg&w=500&h=375&ei=TJYGUtH6NMSo0QWXt4HIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=525&vpy=199&dur=5593&hovh=194&hovw=259&tx=166&ty=127&page=2&tbnh=138&tbnw=181&start=14&ndsp=26&ved=1t:429,r:36,s:0,i:189


 

Eftir að hafa farið eina ferð með spítalaskipinu og séð eymd sóknarbarna sinna, 

hvetur Pitte ábóti og prestur í Gravelines, til byggingar spítala á Fáskrúðsfirði.  

Prestarnir á svæðunum og samtök í París - „Societe des Oeuvres de Mer“ stofnuðu 

sjóð til stuðnings fiskimönnum á fjarlægum miðum og hvetja áfram til bætts 

ástands fiskimannanna.  Franska ríkið, samtök og einstaklingar stóðu að fjáröflun 

til byggingar spítala.  Á þessum tíma var kaþólskt trúboð komið á skrið í Evrópu og 

til Íslands komu fjórar nunnur – St. Jósepssystur, tvær frá danska trúboðinu, ein 

þýsk og tvær franskar. Yfirskinið var þó að hjúkra veikum fiskimönnum. 

Nunna      

  Þær höfðu stofnað litla kapellu á Landakotshæð með frábæru útsýni til 

Reykjavíkur og til fjalla.  Þar gátu þær komið fjórum rúmum fyrir og var það þeirra 

spítali.  Nunnurnar sinntu líka Reykvíkingum leituðu þeir til þeirra.  Andlegt ástand 

fiskimannanna var oft bágborið og þeir búnir að fá nóg af erfiðleikunum og hentu 

sér útbyrðis.  „Ég er búinn að fá nóg.  Er það af því að ég er Bretóni, að svona er 

farið með mig?“  Prestarnir gerðu sér grein fyrir því að það þyrfti að sinna 

andlegum og trúarlegum þörfum sjómannanna.  Spítalskipið sigldi til góletta þar 

sem búið var að draga upp gulan fána, sem merki um að veikindi væru um borð.  

Stundum voru heilu áhafnirnar veikar og var þá yfirleitt um taugaveiki að ræða.   

Skipsspítalalæknirinn hjálpaði einnig  Íslendingum í veikindum þeirra, einkum 

tanndrátt.  Í sinni þriðju ferð strandaði spítlaskipið St.Poul við suðurströndina í 

mikilli þoku og brotnar þar niður, það var árið 1899. 

http://www.google.is/imgres?q=french+hospital+ship&um=1&sa=N&rlz=1T4MXGB_enIS545IS548&hl=is&biw=1280&bih=547&tbm=isch&tbnid=O7wrXjjxFss_2M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_hospital_ship_Portugal&docid=hUPlezo4qFrzWM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Princess_Aneta_Andronikashvili.jpg/220px-Princess_Aneta_Andronikashvili.jpg&w=220&h=309&ei=HbUGUsLTMaKl0QWVwIAo&zoom=1&iact=hc&vpx=405&vpy=2&dur=12406&hovh=247&hovw=176&tx=105&ty=117&page=2&tbnh=136&tbnw=97&start=18&ndsp=18&ved=1t:429,r:32,s:0,i:177


 

 

Franskt spítalaskip 

Eftir aldamótin 1900 kemur miklu stærra spítalaskip til sögunnar.  Fimm hundruð 

tonna, þrímastra freigáta með þrjú hundruð hestafla hjálparvél.  Þessi freigáta 

siglir alveg fram til 1914, en þá skellur fyrri heimsstyrjöldin á og er þá skipið lánað 

sjóhernum.  Eftir heimsstyrjöldina kemur gufuskip-togari, sem breytt hefur verið í 

spítalaskip í Bretagne skipasmíðastöðinni í Nante og var kallað „Notre Dame de la 

Mer“.  Á þessum tíma er fiskiskipum farið að fækka verulega á Íslandsmiðum, 

sjómannaheimili og læknishjálp í landi komin til sögunnar, auk þess sem 

fjárhagsstyrkir franska ríkisins til spítalaskipanna fara minnkandi og rekstur þeirra 

verður erfiður.  Aftur á móti eru styrkirnir til spítalabyggginga komnir í gírinn.  Þrír 

spítalar eru byggðir,  1902 í Reykjavík,  1904 á Fáskrúðsfirði og 1906 í 

Vestmannaeyjum.  Franskir útgerðamenn studdu einnig fjárhagslega við spítala – 

byggingarnar.  Mikil valdabarátt var á þessum tíma í Frakklandi vegna aðskilnaðar 

kirkju og ríkis.  Á endanum var farið að tala um að losa spítalana úr hefðbundnu 

og stöðnuðu fari til aukinna framfara í vísindum.  Var umræðan oft ósanngjörn í 

garð þeirra sem höfðu veitt þjónustuna til þessa þ.e. systra/nunna og líknarfélaga 

sem höfðu svo til alfarið komið að rekstri spítala s.s. Hotel-Dieu,  Hospital General 

og Enfant-Trouvé.  

 



 

 Í lok 19. aldar var stofnaður hjúkrunarskóli í París.  Þar með hurfu fjárstyrkir alveg. 

Franska ríkinu fannst það samt skuldbundið frönskum sjómönnum við 

Íslandsstrendur og fjármögnuðu spítalabyggingarnar og reksturinn. Franskt 

velferðarfélag „Société des Hopitaux“ stofnað af útgerðarfélögum í Donkerque, 

studdi einnig við reksturinn.   

Spítalinn í Reykjavík var reistur nálægt sjó við Lindargötu.  (Lindargötuskólinn, 

tónlistarskóli nú) og var kallaður „Franski spítalinn“.  Þar var íslenskur læknir 

Matthías Einarsson og íslenskur hjúkrunarfræðngur Steinunn Ólafsdóttir, en þau 

töluðu bæði frönsku.  Þegar spánska veikin kemur  1918 tekur Reykjavíkurbær 

spítalann á leigu og rekur hann áfram fyrir Reykvíkinga.  Franskir sjómenn koma 

þar áfram en í mun minna mæli.   Þar á eftir er spítalinn nýttur fyrir íslenska 

berklasjúklinga eða til ársins 1929. Reykvíkingar kaupa síðan spítalann og hafa séð 

um viðhald á húsinu. 

  

Franski spítalinn í Reykjavík uppgerður 

 Spítalastarfsemin á Fáskrúðsfirði lagðist af í kjölfar fækkandi fiskveiðiskipa frá 

Frakklandi og var spítalinn seinna nýttur sem skólahús.  Þar voru stundum haldin 

svo kölluð „hjónaböll“.  

 



 

 Húsið var viðrað einu sinni á ári og fengu þá krakkarnir í bænum að koma og 

hlaupa um þessa „ævintýrahöll“.  Læknirinn Georg Georgsson sem hvað lengst 

starfaði á franska spítalanum á Fáskrúðsfirði eða í 33 ár ásamt því að vera 

héraðslæknir á svæðinu, reyndi að kaupa spítalann af Frökkum, því hann vildi 

reyna að koma upp berklaspítala, sem mikil þörf var á.  Kaupin urðu honum erfið 

og tapaði hann öllu sínu til Landsbankans og hrökklaðist burtu.  Fáskrúðsfjarðar 

spítalinn grotnaði niður, en nú er verið að endurbyggja. 

 

Franski spítalinn á Fáskrúðsfirði 

Vestmannaeyjaspítalinn var lengur að komast í gagnið því að höfnin þar var erfið, 

klettar,  vindasamt og harðir straumar og treystu frönsku sjómennirnir sér illa til 

að komast þar að landi.  Vissu þeir af því að þarna höfðu flestar skúturnar farist.  

Staðsetningin á spítala í Vestmannaeyjum var aftur á móti hvað ákjósanlegust 

vegna hinna miklu fiskimiðia við suðurströndina þar sem fjöldi skútanna var hvað 

mestur. 

 

 

 

 



 

 

 

Starfsfólk og sjúklingar á franska spítalanum í Vestmannaeyjum        Höfnin í Vestmannaeyjum 

Í ársskýrslum spítalaskipanna kemur fram að fjölmargir fiskimenn liggja helsjúkir 

um borð í skútunum, án þess að reynt sé að koma þeim undir læknishendur og var 

það vegna anna um borð að slíkt viðhafðist. 

Upp úr aldamótunum 1900 fara meiri sögur af því að mikil mannbjörg verður, 

þegar skútur stranda við suðurlandið eða leki komið að þeim.  Jafnvel allir 

skipsverjar bjargast.  Bændur og búalið horfði oft hálfgerðum girndaraugum til 

flakanna, þar sem vitað er að oft gátu þeir hagnast töluvert á farmi skipanna.  

Sérstaklega þótti gott að ná matnum, sem var mikil tilbreyting við hinn einhæfa 

íslenska sveitamat.  Viðkvæmasta matvaran gagnvart sjóbleytu var hið fræga kex 

„biskví“.  En það mátti nýta með því að afvatna það og sjóða síðan í mjólk og þótti 

það sérdeilis gott.   Rauðvínstunnurnar og sterka vínið þótti líka hinn  mestu 

fengur.  Annars var skipsflakið selt á uppboði og allt sem í því var og segir sagan að 

menn  í þeim sveitum hafi haft nægan við og kopar til sinna þarfa.  Auk þess 

fengust nokkur björgunarlaun.  Ekki virðist mikil samúð hafa verið með 

útgerðarmönnunum sem misstu skip sín á þennan raunalega hátt.   
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Síðasta skútu – strandið varð í mars 1935, þegar fiskisútan Lieutenant Boyau frá 

Gravelines strandaði á Meðallandsfjöru og muna það margir í báðum löndum.  

Skipstjórinn Sagos og stýrimaðurinn Edward Gosselin höfðu mikið þakklæti í huga 

til Íslands fyrir veitta aðstoð og sagt var að skipstjórinn hafi skírt dóttur sína Ástu 

seinna eftir þetta.  

Af máli manna um Íslandsgóletturnar voru þær Paimpólsku fegurstar að formi.  

Dæmigerð góletta var 180 tonna skip, 35 m að lengd, 7,5 m á breidd, 3 – 5 m á 

dýpt og með 4 m særými.  Koparseymdar og slegnar eirþynnum að neðan. 

Fyrri heimsstyrjöldin varð vendipunktur í fækkun franskra fiskiskúta við Íslands – 

strendur, þar sem þær höfðu skilað sér illa tilbaka og útgerðarmennirnir áttu 

erfiðara með að fjárfesta í nýjum skipum og útbúnaði.  Allt verð fór hækkandi og 

atvinnumál og efnahagur þjóðar voru komin í mikið breytingaferli.  Togarar voru 

næstu sjóför.   

Jón okkar Sigurðsson forseti skrifaði nokkuð um fiskveiðar Frakka við Íslands – 

strendur.  Benti hann á það gífurlega umfang fiskveiða sem stunduð voru af 

öðrum en Íslendingum sjálfum.  Í tímaritinu Andvara 1886 er skrifað af Ólafi 

Davíðssyni náttúrufræðingi að á 16 árum hafi Frakkar veitt þorsk fyrir 80 milljónir 

króna, sem sé álíka og allar tekjur Íslands til 93 ára og vill hann með þessu hvetja 

Íslendinga til að nýta sjálfir auðæfin í sjónum kringum landið.  Ekki hefur gengið 

auðveldlega að reikna út heildaraflavermæti sem Frakkar drugu, þar sem skýrslur 

eru frekar um aflamagnið.  Þó lagði Elín Pálmadóttir blaðakona og rithöfundur 

bókarinnar Fransí Biskví, sem þessi úrdráttur er úr, í það verk að nálgast tölur 

aflaverðmætis með útreikningum sínum byggðum á fjölda skipa, aflamagni, fjölda 

fiskimanna frá öllum þessum árum.  Einnig fék hún upplýsingar úr frönskum 

skýrslum, sem til eru um þessar veiðar.  Nákvæmnin getur ekki verið algjör, þar 

sem margir óvissuþættir eru í dæminu.  En nálgun Elínar er yfir stórt tímabil og 

getur gefið góða mynd af stöðunni.  Dæmi:  Árið 1880 veiðast 16.827 tonn af 

þorski,  4.556 franskir fiskimenn eru á 269 skipum.  Á einum stað kemur fram verð 

sem er 71,80 kr fyrir hvert saltfiskskippund.  Hvað ætli saltfiskkílóið sé á núna? 



 

Í leitirnar hefur komið frumsamin frönsk ópera. „Le Pays“ eftir Joseph-Guy-

Ropartz.  Framan á umslaginu er mynd af stúlku á íslenskum búningi, sjómani í 

fjöru, hrafnageri og skútum í draumsýn.  Sagan segir frá franska fiskimanninum 

Tual á skútunni Etoile frá Arvon á Bregagne,  sem ferst í óveðri við suðurströnd 

Íslands.  Tual kemst af með hjálp bónda og dóttur hans.  Óperan var færð á svið á 

Fáskrúðsfirði árið 2002.  Einnig flutti Sinfoníuhljómsveit Íslands hana á Listahátíð 

Reykjavíkur sumarið 2006. 

Yves le Roux hét maður nokkur sem átján ára gömlum var bjargað af skútunni 

Aurura frá Paimpol, sem fórst á Skeiðarársandi árið 1912.  Í ævisögu sinni fjallaði 

hann um Íslandssiglingarnar og var kallaður Yves frændi – Íslandssjómaður og varð 

hann nokkurs konar samnefnari fyrir alla frönsku fiskimennina og hlaut nafnbótina 

„síðasti Íslandsfarinn“ eða Tonton Yves – Yves frændi. 

 

 

 

 

Franskir sjómenn                                                    Franskir dagar á Fáskrúðsfirði 

 



 

Höfnin í Paimpol 

 

Höfnin í Binic 

      Samantekt:  Sigríður Ólafsdóttir  í ágúst 2013 


