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Útdráttur 

Mjög almennt er leitast við að skilgreina fyrirbærið frímerki. Greint er frá upphaflegum 

tilgangi og notagildi slíkra límmiða. Þeir voru hugsaðir sem sérstök tegund opinbers 

gjaldmiðils til kaupa á afmarkaðri þjónustu – álímd staðfesting á greiddu póstburðargjaldi. 

Fyrirbrigðið birtist fyrst á Bretlandi 1840 en sló fljótlega í gegn á veraldarvísu. Sérmerkt 

íslensk frímerki komu til skjalanna 1873 í kjölfar endurbættar skipunar póstþjónustu 

innanlands og póstsambanda við útlönd. Við kaup á póstþjónustu voru frímerki stimpluð til 

ógildingar. Lá beinast við að þau flokkuðust sem rusl að loknu hlutverki.  

 Af óútskýrðum ástæðum urðu þó ógild og gild frímerki söfnunarviðfang mjög 

snemma, áhugamál sem varð rísandi tískubylgja um víða veröld. Tískubylgjan kallaði fram 

safnaramarkað. Frímerki fengu nýjan sess sem peningaleg verðmæti. Þau sættu gaumgæfri 

rannsókn sem prentafurðir, vegin og metin af sérfróðum áhugamönnum og kaupsýslufólki. 

Frímerkjasöfnun varð einnig útbreitt alþýðugaman og algent áhugamál barna og unglinga 

áður fyrr. Það kviknaði á sviðsljósi, sem lýsti á þessar smágerðu örmyndir, á gerð þeirra, 

táknræn skilaboð myndverkanna. Frímerkin tengdust einstökum löndum og mörkuðust 

gjarnan af upprunanum. Þau voru smágerð mennningarafurð en eignuðust líka stað sem 

kveikja vitneskjuleitar. 

 Íslensk frímerki komu til skjala á örlagatíma þegar aðkomustraumar hugmynda 

reistu spurningar um þjóðarvitund og sjálfræði landsmanna eða hvort landið væri aðeins 

hluti erlends konungsríkis. Tilgáta er að frímerki, sérmerkt Íslandi, hafi frá upphafi skilað 

árangri til mótunar sjálfstæðisbaráttu.  

Frímerki urðu er á leið myndrænn skilaboðavettvangur í smásamfélagi á 

tímamótum. Sjálfsímynd þjóðar var á mótunarskeiði og hluti þeirrar mótunar var auðvitað 

hugsanleg ímynd umheimsins um land og þjóð. Hvoru tveggja var unnt að styrkja með 

smáskilaboðum fólgnum í ásýnd frímerkja og til slíks átaks var stofnað. Árangurinn er ekki 

málanlegur en tilgátan verður að nægja.  

Efni ritgerðarinnar snýst um afmarkað tjáningarform myndlistar í liðnum kafla 

þjóðarsögunnar. Endurspeglun hugmynda í hönnunarafurðum, tilgátur um áhrif hönnunar á 

hugmyndir. Tímaramma umfjöllunar líkur 1930 þegar dyr opnast fyrir nýja sýn, ákveðin 

kaflaskil verða í hönnun íslenskra frímerkja.  
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Inngangur 

Ætlun mín er að fjalla um útlitsþróun íslenskra frímerkja frá upphafi en einkum nýjar 

útlitsáherslur sem komu fram á fyrstu áratugum nýliðinnar aldar. Tilgátan er meðal annars 

að útlits þróun frímerkja hafi endurspeglað pólitískar áherslur samtímans að einhverju 

leyti. Frímerkið varð annað og meira en einföld staðfesting á greiddu póstburðargjaldi. 

Íslensk frímerki staðfesti bersýnilega sérstöðu landsins. Frímerkið fékk aukanotagildi sem 

kynningarmiðill á landi, sögu þess og náttúru. Kynningin átti líklega að efla 

þjóðarsamstöðu og þjóðrækni á tímabili sjálfstæðisbaráttu og leitar íslendinga að nýrri 

sjálfsmynd. Frímerki bárust um allt samfélagið, inn á heimilin og bárust með 

póstsendingum um víða veröld. Öðrum þræði hlýtur sú hugsun að hafa vakað að frímerki 

væru fyirtaks tæki til landkynningar með tilvísanir til náttúrusérkenna, menningar, 

atvinnuhátta og sögubrota.  

Þá skal ekki gleymast að frímerkjasöfnun varð að viðtæku áhugamáli hérlendis og 

erlendis.	 Þessir örlitlu merkimiðar, staðfesting á greiddu póstburðargjaldi, fengu því all 

stóran sess sem hönnunarviðfangsefni og útgáfa á nýju frímerki eða frímerkjaseríu varð að 

sérstökum viðburði. Að baki ákvörðunum um útlit einstakra frímerkja lágu margvíslega 

pælingar í nefndum og ráðum. Víðast hvar erlendis skreyttu andlitsmyndir ríkjandi 

þjóðhöfðingja og fyrirmenna ásýnd frímerkja. Áherslur á Íslandi urðu nokkuð aðrar þegar	 

á leið. 

Konungsveldið var að hverfa úr myndinni og ekki þótti smekklegt að upphefja 

lifandi pólitíska ráðamenn með heiðursmynd á frímerki. Þá er rannsóknarefnið hverjar 

aðrar hugmyndaáherslur liggja hönnun íslenskra frímerkja að baki. Hverjir voru tilkallaðir 

til ákvarðanna, hverjir voru tilkallaðir til hönnunar á upphafsárum íslenskra frímerkja og 

hvaða skilaboð áttu að felast í þessum örsmáu útbreiddu myndverkum.  

Tilgangur minn með umfjöllun um frímerki kennd við Ísland er meðal annars að 

þess grafast fyrir um þýðingu þeirra í mótun sjálfsvitundar landsmanna, meðfram því að 

skoða hvernig tilkoma örmynda í formi frímerkja verða partur af ímynd Íslands.  

Í umfjöllun minni beini ég sjónum að upphafi íslenskri frímerkjaútgáfu, grafískum 

áherslum og hvernig þær urðu að veruleika. 

  



 6 

1.   Hvað eru frímerki? 

Í fyrsta lagi eru frímerki nokkurs konar gjaldmiðill. Frímerki eru álímd, stimpluð 

staðfesting um að greitt hafi verið fyrir tiltekna þjónustu, þ.e. póstsendingar innanlands, 

sem og til útlanda. Hvert ríki viðurkennir slíka staðfestingu þótt hún sé útgefin af öðru ríki. 

Hugmyndin er að á endanum hljóti hvert útgáfuríki sanngjarna þóknun í sinn hlut, þegar 

upp er staðið. Hugmyndin um sérprentaða álímda smámiða hafði margvíslegt notagildi. 

M.a. var óvarlegt að treysta einvörðungu á stimpla, því einfalt var að falsa slíka. Auk þess 

voru pósthús fá og dreifð. Áðurgreidd gjaldmerki auðvelduðu ferlið frá sendanda til 

póststöðvar og áfram til viðtakanda. 

Í öðru lagi öðluðust notuð og ný frímerki söfnunargildi, nánast frá upphafi 

frímerkjaútgáfu í Bretlandi 1840. Sagan segir að breskar millistéttarkonur hafi verið 

frumkvöðlar í söfnun og að slíkt hafi þá orðið tilefni til háðs frá ráðandi karlasamfélagi. En 

karlar urðu brátt ráðandi í safnarasamfélaginu og þá hættu háðsglósurnar og mestu.1 Utan 

þessa samfélags vildu þó margir skýra frímerkjasöfnun sem órökrétta áráttuhegðun eða 

ástundun á „spekulasjón“2. Fyrir atbeina safnara varð til allstór markaður fyrir ný og notuð 

frímerki. Sjaldgæf eða misprentuð merki eiga til að rjúka upp í verðmæti. Fáséð eða 

sérstök stimpilmerki eru til eftirsóknar. Yfirpentanir einnig.3 Frímerjasafnarar hafa skipt 

milljónum einstaklinga og sértæk markaðslögmál koma því við sögu. Umræddur 

„safnaramarkaður“ varð snemma áhrifavaldur um gerð og ásýnd frímerkja. Útgefendur sáu 

sér hag í að vanda til verka, enda urðu ónotuð frímerki sérstök alþjóðleg söluvara til 

safnara, þótt engin þjónusta kæmi á móti. Á þessu gat viðkomandi ríki grætt. Umræddur 

„safnaramarkaður“ var hlutfallslega umfangsmeiri áður fyrr. Finnast líka dæmi um að 

spilað hafi verið óheiðarlega á þeim markaði. „Safnaramarkaðurinn“ var og er án opinbers 

eftirlits og má ætla að vafasamir fjármunir komi stundum við sögu. Engin ástæða er til að 

ætla að öll frímarkajsöfnun snúist um peningaverðmæti. Slík söfnun hefur að auki 

menningargildi og uppeldis- og fræðslugildi. Jafnvel myndrænt gildi, þegar vel tekst til. 

Þetta samspil menningargildis og peningagildis verður ekki auðveldlega skilgreint, enda 

markmið safnara einstaklingsbundið. 4 

                                                
1  „Postage stamp“ Wikipedia. sótt 10. október 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp 
2 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár : 1873-1973 (Reykjavík: Póst- og  símamálastjórnin, 
1977) bls 172 
3 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 204 
4 „Stamp collecting“ Wikipedia, sótt 16. október 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_collecting 
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Í þriðja lagi koma frímerki við sögu ríkja, sem með sjónrænum hætti vilja staðfesta 

tilveru sína, menningarlegar og pólitískar áherslur eða tilvísun til náttúregra sérkenna. Það 

örlar stundum sterklega á að frímerki séu til landkynningar. Frímerki minna gjarnan á 

lifandi eða dauða ráðamenn, menningarforkólfa eða minna á verðug málefni. Gerð og 

ásýnd frímerkja felur í sér heimild um smekk eftir stað og tíma, þó einkum um áherslur 

viðkomandi embættismanna eða ráðamanna. Útfærslan var stundum í höndum prentsmiða, 

stundum falin grafískum hönnuðum eða leiðandi myndlistarmönnum. Líta má á frímerki 

sem athyglisverðar örmyndir, þar sem tilvist og þróun frímerkja eru hluti af 

menningarsögu. Þá er tilgangurinn til að efla samheldni, styrkja sjálfsmynd þjóðar og festa 

í sessi sögulegar minningar og tilfinningar.5 Þessi þrjú nefndu meginatriði: greiðslu-

staðfesting, söfnunarviðfang og myndskilaboð, samþættast. Víxlverkun á sér stað milli 

hlutverkanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“ sótt 17. Október 2016, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6666896, Landsbókasafn Íslands.  
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2.   Almennt útlit frímerkja 

Hægt er setja útliti hefðbundinna frímerkja í fjóra flokka: 

1.    Andlitsmyndir 

2.   Þjóðartákn (e. emblem), fánar, táknmyndir.  

3.   Tölur, oftast verðgildi. Oft fylgjandi skreytiumgjörð. 

4.   Ýmsar myndir, sem oft fela í sér skilaboð,eiga gefið tilefni. T.d. tilvísun í 

menningu, sögu, arkitektúr náttúru o.fl.6 

Í upphafi var aðalmyndefni frímerkja ýmist einskorðað við verðgildið sjálft eða andlit 

ríkjandi þjóðhöfðingja. Fyrirmyndin sótt í hefðir um útlit peninga. Ráðandi verðgildistala 

var skilvirk leið vegna frumtilgangs frímerkis, en sú tíska varð skammvinn. Með tímanum 

rofnuðu stífar hefðir, þótt öll ríki hafi ekki verið samstíga í þeim efnum. Tækifærið bauðst 

að fela margþætt skilaboð í formi örmynda sem bárust víða. Myndefni frímerkja varð með 

tímanum mjög fjölbreytt. Póstmálastjórnir ríkja ráð formlega ferðinni en eiga sér æðri 

yfirboðara. Snemma sáu stjórnvöld tækifæri til að nýta þessar örmyndir til sérskilaboða, til 

upphafningar á mönnum og málefnum, til auglýsingar á sérkennum lands og þjóðar, til 

menningarauka, til framfara eða þess sem henta þótti best.7 

Stundum virðist sem tilviljun ráði myndefni frímerkja. Sönnu nær er að markviss 

hugsun liggur oftast að baki enda um að ræða bein eða dulin ímyndarsköpun ríkis í 

mörgum tilvikum. Hönnuðir frímerkja starfa líklega við þröng skilyrði og fyrirmæli. 

Embættismenn eiga síðasta orð um útlit. Álitsgjafar eru þó ýmsir.8  

Mörg ríki hafa sérstakar reglur um myndefni merkjanna. Í Bretlandi verða frímerki 

að merkjast með andliti ríkjandi konungs/drottningar, venjulega sem lágmynd. Í 

Bandaríkjunum verða mannamyndir að einskorðast við þá,sem látnir hafa verið í minnst 

áratug. Undanþága er þó gerð um fyrrverandi forseta, sem mega prýða merkin ári eftir að 

þeirra kjörtímabili lýkur. Þessi dæmi eru nefnd sem dæmi um viðleitni ríkja til reglufestu 

og samræmis, sem kalla má íhaldsemi.9  

                                                
6 „Postage stamp design.“ Wikipedia. The Free Encylopedia, sótt 22. nóvember 2016, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp_design#Graphic_design 
7 „Postage stamp design.“ 
8 „Postage stamp design.“ 
9 „Postage stamp design.“ 
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Flest lönd eiga sameiginlegt að gefa út sérstakar hátíðar eða minningarútgáfur af 

frímerkjum, sem verða í senn auglýsing og minnisvarði. Þá er gildistíminn til almennra 

nota oft takmarkaður og merkin ætluð sem arðbær söluvara til safnara. Metnaðarfull 

hönnun er áherslumálið.10 

Til eru dæmi um að svonefnd þróunarríki eða smáríki ástundi útgáfu fjölskrúðugra 

frímerkja í smáum upplögum, gagngert til að sækja hagnað af markaði safnara. Samtök 

safnara vara gjarnan við slíku, flokka slíkt til „markaðsmisnotkunar“. Myndmál slíkra 

sölumerkja er oft litskrúðugt en hugsun að baki fær oft að lúta lægra vægi.11 

Letur frímerkja segir til um grundvallaratriðin, verðgildi merkis, útgáfuland og 

gjarnan skilgreiningu, t.d. orðið „frímerki“. Ennfremur geta önnur textaskilaboð fylgt á 

frímerki eftir atvikum. Dæmi eru um að upphæð sé bætt við verðgildið með „+“ og táknar 

það að aukaframlag sé greitt til ákveðins líknarmáls, slík frímerki kölluð líknarmerki.12 

Form frímerkja er oftast ferhyrnt, sem best hentar í framleiðslu og notkun. Frímerki 

eru prentuð í örkum og ferhyrnda formið skapar besta nýtingu. Þau eru ýmisst ferningar 

eða láréttir eða lóðréttir ferhyrningar. Algengustu stærðir eru á bilinu 10 til 30 mm á hvern 

veg. Þríhyrnd frímerki þekkjast og önnur form einnig. Ekki liggja fastmótaðar reglur til 

staðar, en hefðir eru oftast ríkjandi.13 

Í styttstu máli má segja um útlit frímerkja, að póststjórnir ríkja fara með 

ákvörðunarvaldið, leggja hönnuðum meginlínur og bera ábyrgð á útkomunni. 

Alþjóðapóststjórn hefur í gegn um árin reynt að leggja línur, án þess að fullgildir staðlar 

hafi komið fram. Reynt hefur t.d. verið að koma á sambandi milli lita og verðgildisflokka. 

Lengi voru frímerki aðeins einlit eða tvílit, löngu eftir að ný prenttækni hafði þó skapað 

nýja kosti. Stóð svo fram að sjötta áratug síðustu aldar að litagleði varð algeng.14 

Málmgrafin prentmót voru við upphaf frímerkjaúrgáfu eini valkostur við fjöldaframleiðslu. 

Þó að ofsettækni kæmi síðar við sögu í ýmsum tilbrigðum eru málmgrafin prentmót ennþá 

notuð samhliða öðrum aðferðum. Ítrustu nákvæmni er reynt að gæta við frímerkjaprentun. 

Jafnvel smæstu mistök eða misræmi ná augum safnara og skapa aukin verðmæti á þeirra 

                                                
10 „Postage stamp design.“ 
11 „Postage stamp design.“ 
12 „Postage stamp design.“ 
13 „Postage stamp design.“ 
14 „Postage stamp design.“ 
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vettvangi.15 Einsleitni og samræmi er markmið framleiðanda og opinberra ábyrgðaraðila 

hverrar frímerkjaútgáfu. Út af hefur brugðið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 „Postage stamp design.“ 
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3.   Ísland á leið til sjálfstæðis 

Á síðustu áratugum 19. aldar mátti merkja umtalsverðar samfélagsbreytingar á Íslandi. 

Örla tók á þéttbýli. Höfuðstaðurinn Reykjavík var miðstöð embættisvalds og Alþingis og 

tók sér afgerandi stöðu sem verslunarmiðstöð, mikilvægasta höfnin. Vísir að borgarastétt 

varð til, vísir að iðnaðarstétt og stétt launþega. Tækniframfarir urðu einhverjar og almenn 

menntun óx. Ennþá skorti þó mikið á samfélagsinnviði. Framþróun var ekki síst 

enduspeglun á öllu því umróti, sem áður varð á Vesturlöndum, m.a. í Danmörku. 

Valdasókn borgarastéttarinnar leiddi til breyttrar stjórnskipunar. Á Íslandi mótaðist krafa 

um aukið sjálfræði landsins. Ný stjórnarskrá árið 1874 varð vegvísir, heimastjórn árið 1904 

og loks fullveldi árið 1918. Í heimastjórn fólst að framkvæmdavald danska ríkishlutans, 

Íslands, færðist þangað. Sérstakt Íslenskt ríkisvald hlaut staðfestingu 1918 og þá varð 

þjóðríki loks til. Stjórn póstmála varð íslensk árið 1921. Eftir aldarmótin 1900 komst 

skriður á róttækar samfélagsbreytingar, samhliða vaxandi sjálfræði landsins.16  

Um aldmótin voru utanríkisviðskipti fábrotin, fárra erlendra ferðamanna að vænta 

og stóð slíkt lengi. Það fólst ekki auðséð ágóðavon í sérstakri landkynningu. Alþjóðlegur 

safnaramarkaður frímerkja var þó til, stór menningarafkimi sem velti fjármunum. Þá hófst 

togstreita um hvað mætti leggja undir í þá von um að frímerki gætu orðið ríkissjóði 

auðfengin gróðalind.17  

Þá tóku líka að birtast hugmyndir um að gefa mætti þessum gjaldmerkjum enn 

aukið hlutverk. Það gerðist raunar um líkt leiti og frumherjar íslenskrar myndlistar komu til 

starfa. Þá virðist ný þjóðarvitund verða áhrifavaldur, leit að „samstöðutáknum fyrir 

landsmenn“. Frímerki gátu borið skilaboð til umheimsins og um leið skilaboð til 

umheimsins um tilvist og sérkenni lands og þjóðar.  

Lengst af réðu þau viðhorf að útgáfukostnaður yrði í lágmarki. Tveggja lita prentun 

þótti dýr. Pappír varð að vera af ódýrri gerð, spara varð í hönnun og frímerkjaútgáfu oft 

aflýst, henni frestað, eða úrelt úgáfa yfirprentuð.18  

Þetta varð þó til þeirrar þversagnarkenndu þróunar, að markaðsverð einstakra 

íslenskra frímerkja varð himinhátt í viðskiptaheimi safnara. Ráðsettir embættismenn litu 

                                                
16 Stofnun Árna Magnússonar. „Sjálfstæðisbaráttan á 19. öld“ Sótt 6. Nóvember 
http://www.arnastofnun.is/page/sjalfstaedisbarattan 
17 Illugi Jökulsson. , Ísland í aldanna rás 1900-1950. (Reykjavík: JPV, 2000)  
18 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár. Byggt á almennri umfjöllun.  
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„söfnunarbrask“ gjarnan hornauga.19 Þeir vildu ekki tengja opinbera stjórnsýslu við 

lágkúru. Hin hlið málsins var sú einnig að safnarar voru varir um sig gagnvart 

frímerkjaframleiðslu. Frímerki máttu gjarnan vera ásjáleg, en þau þurftu helst að vera 

„ekta“, þ.e. framleidd til póstþjónustu. Að öðrum kosti dæmdust þau ruslflokkur á markaði. 

Sérstök minningarmerki voru þó stundum viðurkennd. 20 

Hér á undan er nefnt að markaðslögmál vegna söfnunar koma sannarlega við sögu 

frímerkjaútgáfu á Íslandi. Það örlaði á þeirri hugmynd að íslensk frímerki gætu verið 

skilaboðaskjóða til útlendinga. Í myndefni frímerkja fólust þó oft skilaboð til landsmanna 

sjálfra. Smámyndir, sem stöðugt bar fyrir augu fólks.21 Hafa verður í huga að alræði um 

frímerkjaútgáfu hélst lengst af í höndum hóps embættismanna og fárra ráðamanna. Á þeim 

bæ var sjaldnast þekking á markaðslögmálum, hvað þá á grafískri hönnun eða á prentverki. 

Sennilega fannst mörgum ráðamönnum frímerki lítiðfjörlegt málefni og af þeim ástæðum 

gerðu þeir sér langar þrætubækur um það. Þetta er íslensk menningarhefð. Þrátt fyrir 

framansagt kennir margvíslegra grasa í hönnun íslenskra frímerkja. 

Þegar litið er til fyrstu áratuga 20. aldar er ljóst að menningarheimur Íslendinga 

dafnaði. Einangrað smáríki komst í alþjóðasamband. Myndlistarskilningur varð almennur 

og til sögu kom fyrsta kynslóð myndlistarmanna, arkitekta, málara og grafískra hönnuða. 

Þetta hlaut að endurspeglast í frímerkjagerð að einhverju leiti, þótt íhaldsemi ríkti líka. 

Þannig hlaut smekkvísi að aukast. Tilurð góðra hönnuða og bætt prenttækni leiddi til 

óhjákvæmilegrar framþróunar. Allt verðlag fór ítrekað úr skorðum á Íslandi, sem varð 

hvati til síendurtekinnar útgáfu nýrra frímerkja. Nútímavæðingin leiddi til mikilla 

póstsamskipta, uns tölvubylting óx frá síðustu aldarmótum. Alþjóðlegur frímerkjamarkaður 

blómstraði og varð hvati til vandaðrar frímerkjaútgáfu. Stóð svo a.mk.til síðustu aldamóta. 

 

 

                                                
19 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 171.  
20 „Postage stamps design” Stamp World. Sótt 20. Nóvember 2016,  
https://www.stampworld.com/en/articles/postage-stamp-design/ 
21 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 165 
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4.   Upphafstímabil íslenskra frímerkjaútgáfu 

11. mars árið 1851 voru staðfest póstlög fyrir Danmörku. Eðlilegt var að Danir skildu 

skipuleggja póstmál fyrir hjálönd sín og nýlendur líka. Skipuleggja þurfti hvernig best væri 

að haga póstsambandi á milli þessara landa og móðurlandsins.22 Árið 1861 var lagt fyrir 

Alþingi Íslendinga Frumvarp til tilskipunar fyrir Ísland um sendingar í póstum.23 Í þessu 

frumvarpi komu fyrst opinberlega fram tillögur um sérstakt frímerki fyrir Ísland. Tilraunir 

voru gerðar til að þurrka út orðið frímerk í frumvarpinu, enda tekið af danska orðinu 

frimærke og þess í staðinn notast við orðið gjaldbleðill. Orðið festist ekki.24 Ekki var 

skrifað mikið um framgang frumvarpsins í fjölmiðlum þessa tíma. Jón Sigurðsson forseti 

tjáði sig þó um málið í bréfi til Eiríks Magnússonar, bókavarðar í Cambirdge árið 1872. 

Um frumvarpið skrifaði Jón: 

Um póstmálið er von á stórri reglugjörð, óttalega flókinni. Póstmeistar með 900 rd. 
launum er væntanlegur, sem halda Óli Finsen, sumir Pétur Guðjónsson. Frímerki 
eru væntanleg, líklega með þorski á.25 

 

Skynja má mikla biturð í orðum Jóns, enda hafði hann ekki hátt álit á Dönum. Þorsk 

fengum við ekki, þó svo að við höfum að vísu sjálf sett þorsk á frímerki 70 árum seinna.26  

 Frímerkjasaga Íslands hefst með skildingarmerkjum, árið 1873. Sú ákvörðun var 

tekin af dönsku embættisvaldi. Auramerkin tóku við árið 1876, eftir myntbreytingu. 

Konungsmyndir tóku við. Árið 1902 hefst saga frímerkjanna sem svipar til þeirra sem við 

þekkjum í dag, þar sem sterkt myndmál verður hluti af hönnuninni.27  

Framan af var öll áhersla lögð á verðgildið, sbr. skildingamerkin og auramerkin. Þá 

var verðgildið áherslumálið. Andlistmyndir af ríkjandi dönskum konungum á Íslandi voru 

síðar talin eðlilegt myndefni á íslenskum frímerkjum. Útlit frímerkja og útgáfa virðist hafa 

verið stórpólitískt málefni, ákvarðanir voru teknar af æðstu valdhöfum og 

embættismönnum. Þegar Alþingi íslendinga samþykkti tillögur er lutu að frímerkjum kom 

ítrekað fyrir að þær voru hunsaðar af dönskum yfirvöldum. Alíslenskt ákvörðunarvald um 

útgáfu og gerð frímerkja varð seinna meðal þess sem staðfesti sjálfræði landsins. Lengi 

hélst þó forsjá dansks embættisvalds yfir frímerkjaútgáfu við lýði.  
                                                
22 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 11. 
23 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 16. 
24 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 19 
25 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 50 
26 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 50 
27 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 31-58 
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Meðferð frímerkjavaldsins á Íslandi var ekki alltaf heiglum hent. Upp komu 

átakamál milli embættismanna og stjórnmálamanna um frímerkjamálefnið. Við lok 19. 

aldar var frímerkjasöfnun þegar orðið alþjóðlegt fyrirbrigði og um leið viðskiptamálefni. 

Það varð aðalhvatinn að hugmyndum um góða hönnun frímerkja og hvern boðskap útlit 

þeirra ætti að bera. Meðal umræðuefna, strax upp úr 1890, er að örríki eins og Ísland með 

takmarkað upplag frímerkja gæti hagnast á þeirri smæð. Íslensk frímerki gætu orðið 

einstök söluvara í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi frímerkjasafnara. Hagnaðarvonin birtist 

sumum sem töldu að afraksturinn gæti nýst til uppbyggingar íslensks samfélags.  

Á árunum 1894-1895 ferðaðist danskur læknir, Dr. Edvard Ehler, til Íslands í þeim 

tilgangi að rannsaka holdsveikifaraldur sem dundi á landanum. Hann skrifaði skýrslu sem 

birtist í blöðum þessa tíma þar sem hann kvað frímerki geta verið mögulega aðstoð við 

faraldrinum sem gekk yfir Ísland. Læknirinn vildi berja niður villukenningar Íslendinga um 

arfgengi holdsveiki og benti á að veikin væri smitfaraldur.28 Skýrslan var endurbirt að hluta 

í Alþýðublaðinu árið 1965 og bar yfirskriftina „Holdsveiki og frímerki“ Þar sem haft er 

eftir Dr. Ehler meðal annars: 

Enginn ágreiningur er um það, að menn verði að vinna bug á holdsveikinni á Íslandi 
og stofna þurfi spítala þar sem unnt sé að stía þessum aumingjum frá öðrum 
mönnum. – En Landssjóður er fátækur og það verður vandasamt fyrir næsta Alþingi 
að komast að niðurstöðu hvaða eigi að taka þessar 70-100 þúsundir sem þörf er á til 
þessa fyrirtækis. […] Litlu löndin hafa við margskonar óhagræði að stríða, en svo 
standa þau líka í einstökum efnum betur að vígi en önnur lönd. Þar á meðal má telja 
ein hlunnindi sem hafa æ meiri og meiri þýðingu hjá sumum smáþjóðum, en sem 
vér höfum enn látið liggja ónotuð. Ég á þar við þau hlunnindi sem lítið land getur 
haft af frímerkjasölu, þegar mikill munur er á þeim frímerkjum sem notuð eru til 
póstflutninga og þeim frímerkjum, sem sótzt er eftir af þeim sívaxandi manngrúa, 
sem safnar frímerkjum um allan heim.29 

 

Í lok skýrslu sinnar setur Dr. Ehler fram tillögur sínar í tveimur liðum. Þykja mér 

hugmyndir hans tilkomumiklar og birti því hér:  

1.   Póststjórnin gefur út ný frímerki fyrir Ísland. Þau ættu að vera svo vönduð 
sem unnt er, helzt á hverju frímerki sérstök mynd af atriðum frá hinni 
miklu sagnaöld landsins (t.d. víkingur, víkingaskip eða lúðuþeytari). Eða af 
hinni tilkomumiklu náttúru landsins (t.d. Geysir, Hekla, Eiríksjökull) eða 
dýralífi þess (t.d. hvalur, sauðkind, hestur með böggum) eða einhverju þess 
háttar. Auk annars mundu þessi frímerki draga ferðamenn til landsins 

                                                
28 „Frímerki og holdsveiki“, Alþýðublaðið timarit.is, 17. Janúar 1965. Sótt 17. október 2015, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=202138&pageId=2632676&lang=is&q=FR%CDMERKI%20HOL
DSVEIKI%20OG%20FR%CDMERKI%20holdsveiki 
29 „Frímerki og holdsveiki“  
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2.   Póststjórnin búi til reikning yfir tekjur sem búast hefði mátt við af 
venjulegri frímerkjasölu á landinu, og bæti við þá upphæð kostnaðinum við 
prentun nýju frímerkjanna. Þessar tvær upphæðir saman lagðar dragist frá 
þeirri upphæð, er sala hinna ný útgefnu frímerkja nemur, og afgangurinn, 
ásamt þeim frímerkjum, sem eftir verða óseld, þegar þau eru úr gildi 
gengin, renni í sjóð til stofnunar holdsveikisspítalans. Svo mikið sé lagt 
upp af frímerkjunum, sem svarar hinni venjulegu frímerkjasölu á landinu, 
ásamt því, sem þarf til að borga prentunarkostnaðinn, og svo þeirri 
upphæð, sem talið er að spítalastofnunin muni kosta. 30 
 

Það liðu 30 til 40 ár þar til sumt af því sem hann lagði til komst í framkvæmd á Íslandi 

varðandi útlitsáherslur íslenskra frímerkja. Hugmyndir hans voru á þessum tíma 

framúrstefnulegar, en góðar.  

Hugmyndin um frímerki sem einfalt gjaldmiðilsform var lengi rótföst í huga 

ráðmanna. Þá var verðgildið fyrst ráðandi í útliti ásamt ríkistáknum þótt síðar kæmi 

konungsandlit á merkið sem ríkistákn. Þannig var þetta til dæmis í Danmörku til að byrja 

með. Munu yfirvöldin þar hafa talið það óvirðingu við konung að fólk væri að sleikja miða 

með mynd hans og líma á bréf og spjöld.31 Bretar fóru aðra leið frá upphafi og Danir 

fylgdu þeim síðar.  

Einnig gætti meðal annars komu meðal annars sjónarmiða embættismanna sem ekki 

litu á frímerki sem sérstaka söluvöru. Fleyg voru viðhorf Magnúsar Stephensen 

landshöfðingja á Alþingi 1893 þegar hann svaraði ungum þingmanni sem talaði þá fyrir 

frímerkjabreytingum til arðs. 

 

Ég skal játa það að ég þekkti ekki til þess háttar „finansiella“ bragða, að menn 
mundu fara að „spekulera“ í óskiljanlegri og heimskulegri fordild hjá fólki, til að 
safna gömlum, úr gildi í gengnum frímerkjum. Ég get ekki annað en álitið slíkar 
„spekulationir“ óverðugar fyrir heilt land, sérstaklega fyrir land, sem ekki stendur 
sig illa. Ég hef heyrt, að einhver smáríki á Þýzkalandi, sem ég ekki einu sinni kann 
að nefna, brúki það bragð, þegar þeim liggur á peningum, að fara þá að pranga á 
gömlum frímerkjum. En það er í alla staði óverðugt okkar alþingi, og þó að boðið 
yrði meira í gömul frímerki en hingað til, ef skipt yrði um, þá getur alþingi eða 
fjárveitingarvaldið ekki verið þekkt fyrir að brúka þessa hátta fjáhagslega pretti,  
ef ég má svo að orði kveða. 32 
 

En fremur voru fleiri sem töldu að „sölufrímerki“ yrðu álitin vera hégómi og nánast 

fölsunartilraun gagnvart frímerkjasöfnurum. Þannig gekk orðræðan milli æðstu ráðamanna. 

                                                
30 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 173 
31 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“. 
32 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár,  bls 171 
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4.1.   Minningin um Jón 
Höfuðmynd af Jóni Sigurðssyni sást á frímerki árið 1911 vegna 100 ára afmæli Jóns. 

Ráðherra Íslands, Björn Jónsson hélt til Danmerkur, seint 1910 í embættiserindum. Á fundi 

hans við konung lagði hann til að íslenskt frímerki yrði gert til heiðurs Jóni. Var sú beiðni 

samþykkt, þó seinna hafi verið skiptar skoðanir um hvort þessi frímerki ættu að hafa 

skammtímagildistíma eða fá varanlega stöðu.33 Björn fól fulltrúa á Íslensku 

stjórnarskrifstofunni í Kaupmannahöfn, Jón Krabbe, að annast framkvæmd merkisins. 

Myndin var unnin eftir lágmynd sem myndhöggvarinn Einar Jónsson hafði búið til, en 

á þessum tíma lagði hann lokahönd á líkneskið af Jóni sem nú stendur við Austurvöll34. 

Bréfaskriftir milli Einars og Jóns Krabbe um útlit merkisins er áhugaverð heimild um 

samskipti listamanns og ráðamanna. Í raun afar kunnugleg samskipti hönnuðar við 

verkkaupa.  

Einar sendir frá sér þrjár tillögur af frímerkinu en tekur fram að hann kjósi að notuð 

verði tillaga númer tvö. Útskýrir hann þá að tillaga númer eitt, sem ráðherra hafði verið 

hvað hrifnastur af hentaði ekki sem myndskreyting á frímerki, þar sem myndefnið muni 

ekki skila sér sem skyldi í svona smækkaðri mynd. Á tillögu tvö var lágmynd Jóns stærri 

en á tillögu eitt, var það eini munurinn.35 Athyglisvert er að Einar Jónsson myndhöggvari 

sendi frá sér tillögu sem hann sjálfur taldi ófullnægjandi.  

Fer Einar fram á það Jón verði hvítur og að bakgrunnur allra merkjanna verði blár. 

Lágmyndin af Jóni átti þá að vera örlítið uppheypt. Íslenska stjórnarskrifstofan í 

Kaupmannahöfn skrifaði Stjórnarráði Íslands bréf og tilkynnti þeim um óskir 

listamannsins.36 Áhugavert þótti mér að vita hvaðan Einar Jónsson fékk hugmyndina að 

bláa litnum og hvaða hugsun hafi legið að baki. Auðvitað var þetta úthugsað hjá honum. 

Hann hafði heillast af af bláhvíta fánanum sem ungmennafélög landsins börðust fyrir í 

upphafi þessarar aldar.37 Fánann sem þau vildu gera að þjóðfána Íslendinga. Blár grunnur 

með hvítum krossi. Því lá það beinast við að minningarmerkið um Jón Sigurðsson, sem 

talinn var frumkvöðull sjálfstæðisbaráttunnar, yrði í þessum litum. Athuga verður það að 

Einar Jónsson var skúlptúristi, hann var heillaður af þrívíddinni. Útskýrir það líklega 

hvaðan hugmynd hans um upphleypta bakgrunninn kemur.  
                                                
33 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár,  bls 300 
34 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“  
35 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 30 
36 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 310 
37 „Ágrip af sögu fánans“, Forsætiráðuneytið, sótt 14. oktober, 2016 
https://www.forsaetisraduneyti.is/upplysingar/faninn/Saga_fana/ 
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Einar fékk ekki allar sínar óskir uppfylltar. Upphleypt mynd hentaði illa fyrir stimplun 

og óhentugt þótti að hafa frímerki með mismunandi verðgildum í sama lit. Nauðsynlegt 

þótti að hafa mismunandi verðgildi í mismunandi litum (mynd 1). S. Lindahl, 

hirðleturgrafari Danmörku annaðist leturvinnu.38  

 

 

Mynd 1: Minningarfrímerki Jóns Sigurðssonar 

 

Á Alþingi var lýst vonbrigðum yfir ákvörðun um lágt verðgildi merkjanna og þegar kom 

að því að fá leyfi til þess að prenta annað upplag af frímerkinu kom í ljós að um 

misskilning hafði verið að ræða varðandi notkun merkisins.39 Það hafði bara takmarkaðan 

gildistíma. Þetta staðfesti Jón Krabbe: 

Skal það tekið fram, að eftir því sem ég hef fengið að vita munnlega hjá ráðherra 
innanríkismála áttu frímerki þau með mynd Jóns Sigurðssonar, er fyrrverandi 
ráðherra Björn Jónsson, fékk leyfi konungs til að láta prenta, einungis að vera 
hátíðarfrímerki og hafði konungi skilizt svo, að eigi ætti að brúka þau að 
staðaldri40. 

 

                                                
38 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 308 
39 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“ 
40 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“ 
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Þó Frímerkið hafi verið gefið út sem minningarfrímerki, er það engu að síður merkilegt 

fyrir þær sakir að þetta var alheims einsdæmi á þessum tíma að mynd af manni sem ekki 

var konungur eða þjóðhöfðingi skildi prýða frímerki.41 Það má segja að það hafi verið 

djarft af lítilli þjóð að fá dönsk stjórnvöld til að heiðra minningu helstu sjálfstæðishetju 

Íslendinga. Jón var á þessum tíma kominn á stall í mörgum skilningi í huga fólks. Merkið 

hefur þó ekki hlotið verðskuldaða athygli þrátt fyrir sérstöðu sína, en það má gjarnan túlka 

útgáfu á því merki sem skref í pólitískri yfirlýsingu Íslendinga. 

Óánægjuraddir í samfélaginu höfðu heyrst varðandi verðgildi merkjanna. Dugðu 

þau þá ekki til þess að senda póst úr landi, einungis innanlands. 42 Minningarmerki Jóns 

voru notuð á Íslandi þar til upplagið kláraðist. Til eru dæmi um yfirprentanir sem gerðar 

voru hér á landi til þess að auka verðgildi þeirra. Það var gert til þess að hægt væri að nota 

þau sem póstburðargjald til útlanda (mynd 2).  

 

Mynd 2: Yfirprentað minningarfrímerki Jóns Sigurðssonar. 

Þegar dönsk stjórnvöld höfðu leiðrétt misskilninginn um að minningarmerki Jóns væru 

einungis hugsuð sem tímabundin merki en ekki varanleg frímerkin sendu Danir árið 1912, 

eða ári eftir útgáfu frímerkja Jóns Sigurðssonar, samskonar merki sem skyldi nota í 

staðinn.43 Þar hafði verið skipt út lágmyndinni af Jóni fyrir nafnlausa lágmynd af Kristjáni 

VIII danakonungi (mynd 3). Nafn Jóns var þó áður tilgreint á merkinu. Ætla má að ástæða 

þess hafi verið að allir landsmenn hafi átt að þekkja sinn konung, og því óþarft að 

nafngreina hann sérstaklega. Einhver dulin skilaboð lágu mögulega að baki ákvörðunum 

Dana um að skipta Jóni Sigurðssyni út fyrir Friðrik VIII á samskonar merki sem hannað 

var af Einari Jónssyni. 18. Febrúar 1912 birtist eftirfarandi athugasemnd í Vísi: 

Ný Ízlenzk frímerki komu út í gærkveldi. Þau eru sömu gerðar og frímerki Jóns 
Sigurðssonar. Upphleypt hvít mynd í hvítum hring, en nú er á þeim mynd Friðriks  
VIII að því er menn gizka á. Það er sem sé ekkert nafn undir myndinni og hún 
laklega gerð.44 

                                                
41 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“ 
42 Guðmundur Magnússon, „Söguleg frímerki“ 
43 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 309 
44 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 335 
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Mynd 3: Frímerki með mynd Friðriks Konungs VIII. 

 

Upprunarlegt frímerki Jóns Sigurðssonar vakti athygli mína fyrir fallega stílhreint merki í 

anda nýklassíkur. Ég velti því fyrir mér hvort það hafi verið af ásettu ráði sem Danir 

ákveði að halda verðgildinu í lágmarki. Þessum frímerkjum var ekki ætlað að vera nein 

sérstök landkynning fyrir Ísland, né áttu hugmyndir Íslendinga um sjálfstæði eða 

upphafningu á sjálfstæðishetju að komast utan landssteina, samanber lágt verðgildi.  

Það gat komið sér illa fyrir stöðu Danmörku gagnvart Íslandi sem þjóð í sjálfstæðishug. 

Frímerki Friðriks VIII var aldrei gefið út í Danmörku.45 Undirstrikar það vangaveltur 

mínar um hugsun Dana með þessum gjörningi.  

4.2.   Stökkið 
Árið 1925 kemur stökk fram á við í frímerkjagerð. Út koma fimm mismunandi frímerki 

með þremur myndefnum. Hús við Reykjavíkurtjörn með Esju í baksýn, Safnahúsið í 

Reykjavík og brimlending við Vík í Mýrdal (mynd 4). Safnahúsið var þjóðarstolt, 

brimlendingin átti að minna á atvinnuhættina og höfuðstað landsins tjaldað. Myndefnið 

hafði ljósmyndir Ólafs Magnússonar að fyrirmynd en útfærsla í höndum danskrar 

                                                
45 Facit 2007 Specialized Stamp Catalogue for stamps of Scandinavia. 
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prentsstofu H.H. Thiele, Kaupmannahöfn46. Fimmtán árum fyrir þetta stóra stökk,  

eða árið 1910 var kynnt áætlun um útgáfu íslenskra landslagsfrímerkja sem fórst þó fyrir af 

ókunnum ástæðum. 47 

 

Mynd 4: Landslagsfrímerki; brimlending við Vík í Mýrdal, Reykjavíkur tjörn og  

Safnahúsið í Reykjavík.  

4.3.   Stóra stökkið 
Árið 1926 voru lögð drög að veglegri frímerkjaútgáfu af tilefni Alþingishátíðar 1930. 

Alþingishátíðinni 1930 var einkum ætlað að staðfesta tilveru íslensks þjóðríkis gagnvart 

landsmönnum og gagnvart umheiminum.48 Þá átti öllu til að tjalda í auglýsingarskyni. 

Stjórnvöld virtust ætla að guggna á frímerkja framtakinu, enda skall kreppan á 1928.  

Einkaframtak í nafni „Íslandsvinafélags“ í Austurríki varð „stóra 

frímerkjafölsunarmálið“ Að baki stóð Austríski kaupsýslumaðurinn Ludwig Hesshaimer. 

Tilboð vinafélagsins var að annast hönnun, prentun og útgáfu frímerkjanna gegn því að 

                                                
46 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 326 
47 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 246 
48 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 337 
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eignast hluta upplagsins. Þetta fór úr böndunum því góðviljaði kaupsýslumaðurinn prentaði 

miklu stærra upplag en til stóð skv. samningum í eigin hagnaðarskyni. Þetta var 

skammarlegt mál fyrir íslensk stjórnvöld sem reyndu þó að rannsaka málið í kyrrþey. 

Rannsóknin varð árángurslaus af mörgum ástæðum.49  

Þrátt fyrir allt verða þessi Alþingishátíðarmerki tímamótaafrek. Í fyrsta skipti fá 

íslenskir teiknarar að spreyta sig. Fyrrnefndi Ludwig sá um hönnun rammana á öllum 

merkjunum og teiknaði þrjú af þeim sextán sem gerð voru. Ríkharður Jónsson, Finnur 

Jónsson, Björn Björnsson, Tryggvi Magnússon og Guðmundur Einarsson skiptu svo með 

sér hinum þrettán.50 (sjá mynd 5)  

 

Mynd 5: Alþingishátíðarfrímerkin 1930. 

 

Samhliða þessari austurísk-íslensku hátíðarútgáfu Alþingismerkja 1930 ákváðu íslensk 

stjórnvöld að efna til eigin útgáfu á flugfrímerkjum tengd Alþingishátíðinni. Hönnuður var 

Tryggvi Magnússon, prentuð hjá la Rue & Co. Ltd. í London. Þar sjást hefðbundin þjóðleg 

kennileiti líkt og í hinni seríunni, en flugvél á sveimi yfir þeim öllum51. (sjá mynd 6).  

 

                                                
49 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár,  bls 340 
50 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 339,343 
51 Jón Aðalsteinn Jónsson, Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 346 
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Mynd 6: Alþingishátíðarflugfrímerkin 1930. 

 

Útgáfa Alþingishátíðamerkjanna segir líka sögu um margþætt hlutverk frímerkja. 

Frumhlutverkið er að vera kvittun fyrir greiddu póstburðargjaldi líkt og áður hefur komið 

fram. Til skjalanna hafði komið önnur viðskiptahlið sem lýtur að frímerkjasöfnun. Þá urðu 

frímerki notuð eða ónotuð að sérstakri markaðsvöru í vissum tilvikum fjárfestingarkostur, 

staðfestingu á því er hægt að sjá grein Vísis frá árinu 1911 þar sem segir: 

 

Nýju frímerkin. Á morgun eru þau seld almenningi (að eins 1 klukkutíma: 10-11) 
Búast má við að þau komist í mjög hátt verð og eru margir spekúlantar að hugsa 
um þau. Þeir kaupa þau í hundruðum arka og gæti svo farið að ekki yrði mikið til af 
þeim eftir þennan eina klukkutíma. Upplagið ekki nema nokkur þúsund arkir…52  

 

Þá voru líka gjarnan birting pólitískra áhugamála stjórnvalda á hverjum tíma. En 

Alþingishátíðin 1930 varð sérstakt tilefni til að styrkja sjálfsmynd Íslendinga og 

sjálfstraust. Þá má segja að Alþingishátíðarfrímerkin voru að því leiti áróðurstæki. 

Þjóðarsjálfið mótast af markaðssetningu og mörkun.  

Nýr frímerkjatónn var sleginn á Íslandi 1930 með þessum tveimur útgáfum. Í 

báðum tilvikum eiga myndverkin að draga fram séríslensk einkenni tengd sögu, náttúru og 

                                                
52 Jón Aðalsteinn Jónsson,  Íslenzk frímerki í hundrað ár, bls 329 
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mannvirkja. Hér má segja að frumraun ráðamanna á Íslandi hafi hafist til þess að búa til 

ákveðið landkynningarefni í þessum afar útbreiddu smámyndum sem kallast frímerki.  

Það þurfti að selja aldarmótarkynslóðinni einhverjar góðar hugmyndir um ísland  

og framtíðarvonir. Aldarmótarkynslóðin keypti þessar hugmyndir. Upphafningin og 

þjóðernisrómantíkin var nauðsynleg á þessum tíma kreppu, styrjalda og þess volæðis sem 

lengi hafði ríkt á Íslandi. Frímerkin voru þáttur í þessari söluherferð á millistríðsárunum 

sem beindist að útlendingum og ekki síður að Íslendingum sjálfum. Þjóðarsjálfið mótast  

af áróðri. Það er þó deginum ljósara að frímerki eru ekki lengur sá kynningarmiðill sem 

áður var. Aðrir miðlar hafa tekið við, ástæða er þó til að velta upp hvort hugmyndagrunnur 

sem forðum var lagður að sjálfsmynd Íslendinga hafi breyst verulega. Hanýting lista í þágu 

pólitískra samfélagsmarkmiða er ekki ný bóla. Áherslubreytingar nú kunna að liggja í 

viðskiptatengdum hagsmunum umfram það sem áður var.  
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Niðurlag 

Góð póstsamskipti voru grundvallarmálefni á 19.öld, innviðir, sem ríki ábyrgðust hvert 

fyrir sig og í samstarfi sín á milli. Nýskipan póstmála komst á og frímerki komu til sögu. 

Þótt margvíslegar tækninýjungar hafi fjölgað samskiptaleiðum er leið á tuttugustu öldina, 

voru póstsamskipti áfram ákveðin þungamiðja. Gilti þetta um einkasamskipti, viðskipti og 

stjórnsýslu. Undir lok síðustu aldar hófst tímabil tölvusamskipta og þróaðri símasamskipta. 

Fyrir bragðið hefur dregið úr þýðingu póstsamskipta manna á milli, þótt stórt hlutverk sé 

enn til staðar. Þá hefur athyglin líka dregist frá myndmáli frímerkja. 

Ofgnótt myndrænna skilaboða blasir við úr öllum áttum. Fréttatengd skilaboð, 

auglýsingar, pólitískur áróður, menningarinnskot, í prentmiðlum og á rafrænu formi. Að 

ógleymdu kvikmyndaforminu. Kjarni ímyndarskilaboða í frímerkajaformi viðist þó lifa 

áfram með þjóðinni og í alþjóðlegri ímyndarsköpun Íslands í nútímanum. Kjarninn felst í 

ávísun á tilveru þjóðar, tilvísun til sérkenna landsins. Athugunarefnið felur í sér afturhvarf 

til þess tíma þegar myndræn skilaboð voru fáséð og því athygliverð. Frímerki komu þó um 

langan tíma oftlega fyrir sjónir alls almennings. Þau voru sérmerkt landinu. Bárust um 

landið og til útlanda og eignuðust stað hjá þúsundum safnara víðs vegar um heiminn. 

Íslenskir ráðamenn hlutu að koma auga á þennan kynningarmiðil þegar fáir aðir kostir 

buðust til landkynningar.  

Ætlunin var að efla þjóðarvitund en líka að finna landinu alþjóðlegan sess. 

Áherslan var á að finna almenna staðfestingu á tilveru nýs þjóðríkis, skapa því virðingu og 

velþóknun. Efnahagshvatinn var líklega takmarkaður enda utanríkiríkisviðskipti fábreytt 

miðað við seinni tíma. „Sterk markaðsímynd Íslands“ gat varla verið stóra kappsmálið. 

Fáséðir erlendir ferðamenn varla tekjulind. Að auki var þekking og reynsla af skornum 

skammti. Hvati til landkynningar var leitin að sessi meðal heimsþjóða, með fáum tiltækum 

meðulum. Eitt tækið var frímerkið. Möguleiki til merkjasendingar til landsmanna og til 

umheimsins. Þessum prentuðu myndskilaboðum voru ætluð tiltekin áhrif en gátu líka sjálf 

orðið uppspretta arðs. Það reyndi á stjórnvöld að nýta tækifærið, sem þau gerðu um síðir.  

Umfjöllunarefni mitt er aðeins um brot af þeirri þróun, sem leiddi af sér svonefnda 

þjóðarvakningu á Íslandi. Hérlendis, sem annars staðar var sjálfsvitund þkóðar ekki 

sjálfsprottið afl. Hugmyndafræði þurfti til og hún þurfti að seitla inn í hugarheim fólks. 

Þannig varð hugtakið þjóðarvitund til. 
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Sjálfsímynd þjóðar á sér margflóknar rætur úr menningu, sögu, þróun 

safmfélgsgerðar og náttúrlegum aðstæðum. Sjálfsvitund þjóðar er ætlað hugarfóstur flestra 

þegna, huglægt mat, sem sýnist að nái fótfestu. Slík sjálfsímynd er breytileg og þar koma 

áhrifavaldar við sögu. Hérlendis lagði sagnararfur sitt til málanna, rómatísku þjóðskáldin, 

aðrir listamenn og pólitískir hugmyndasmiðir, hérlendir og erlendir. Innræting var markvíst 

stunduð. Sköpun jákvæðrar þjóðarímyndar eða landsímyndar alþjóðlega virðist nú á 

dögum einkum flokkað sem viðskiptamálefni. Slík ímyndasmíði verður þó að eiga sér 

rætur í huglægu mati landsmanna sjálfra. Þegar kjarninn er fundinn, skal hann kynntur 

alþjóðlega. Skoðun á ímyndarsmíði úr íslenskri frímkerjasögur áður fyrr birtir aðrar 

áherslur. Ímyndarsmíðin snúr inn að þjóðinni og að því að staðfestan sjálfstæðan tilverurétt 

Íslands í þjóðahafi heimsins, með tilvísan til sögu og sérkenna. Neuðarkall er þó varla 

réttnefni. Gamlir þjóðlegir þræðir ímyndarsköpunar eru ennþá spunnir á Íslandi. Áður 

snérist vefnaðurinn mest að hugarþeki landmanna sjálfra – sjálfstyrkingu þjóðar.   

Danskt embættisvald hélt forsjá gagnvart gerð og útgáfu íslenskra frímerkja í 

næstum tæplega fimm áratugi. Þetta leiddi til togstreitu um völd hugmyndir og hagsmuni 

og vilji Alþingis ítrekað sniðgenginn. Íslensk frímerki urðu þó staðreynd sem hlaut að 

styrkja sjálfsvitund þjóðar, lítil tilverutákn, landsmerki, sem dreifðust um heiminn. Þegar 

íslensk stjórnvöld réðu loks ferð lifðu hugmyndir um ímyndarhlutverk frímerkja, 

áhrifamátt myndmálsins. Saga íslenskra frímerkja er hluti menningar- og myndlistarsögu 

okkar. Úr henni má lesa hvernig hugmynd leiðir til hönnunar, sem kveikir hugmyndir.  
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