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Íslensku sveitarfélögin hafa flest tekið upp eigin byggðarmerki.  
Slík merki eru helst notuð til þess að merkja eignir, þjónustu og 
útgefið efni sveitarfélagsins – og eru þau skilgreind sem tákn hins 
opinbera. Fánar, sem gegna svipuðu hlutverki og byggðarmerki,  
eru hins vegar álitnir vera í eigu almennings og má flagga við 
allskyns tækifæri. Hér hafa sjötíu og fjórir fánar verið hannaðir fyrir 
núverandi sveitarfélög og voru byggðarmerki þeirra höfð til 
hliðsjónar. Verkefnið er einnig rannsókn á hvernig miðla megi 
niðurnjörvuðum táknum byggðarmerkja á einföldu og afmörkuðu 
formi fánahönnunar, en fánar þurfa að vera auðþekkjanlegir úr 
fjarska og í allskyns veðrum.

Hönnunargreining um útskriftarverkefni úr  
Grafískri hönnun við Listaháskóli Íslands 2018



Mynd 1:Dæmi um byggðar fána. 
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Hugmyndin af verkefninu kviknaði út frá annarsvegar efni 
loka ritgerðinnar minnar, lýðræðislegri fánahönnun,1 og 
hinsvegar TED fyrirlestri sem ég horfði á fyrir um þremur árum. 
Fyrirlesturinn, Why city flags may be the worst designed thing 
you’ve never noticed eftir Roman Mars,2 var í rauninni sömu-
leiðis kveikjan á efni ritgerðarinnar, þannig það má segja að 
upphafið liggi þar. Ég hafði alltaf haft smá áhuga á fánum, en 
þarna varð vendipunkturinn þar sem ég fór að hugsa um fána 
sem hönnun og hvað liggur raunverulega mikið á bak við þá.

Fyrsta tilvitnunin sem ég skrifaði niður í rannsóknarferlinu 
fyrir lokaritgerðina var svo þessi:

„Einar benti á að hugtökunum merki og fána 
væri oft blandað saman. Skjaldarmerki er tákn 
ríkis og ríkisvalds en fáni tákn þjóðar.“3

Hér er verið að vísa í grein sem að Einar Benediktsson, 
tillögumaðurinn bak við Hvítbláann, skrifaði í Dagskrá árið 
1897. Með greininni var Einar að leggja orð í belg í tveimur 
umræðum, annarsvegar um nýtt skjaldarmerki fyrir þjóðina  
og hinsvegar verslunarfána. Umræðurnar tvær höfðu, að 
Einars mati, blandast saman, þar sem að var lagt til að fálki  
á bláum grunni myndi prýða bæði nýtt skjaldarmerki sem 
og fána. Í greininni ítrekar Einar að til þess að þessum 
málefnum gæti miðað eitthvað áfram þurfi að aðskilja þau 
og gerir grein fyrir því hvar munurinn á milli skjaldarmerkis 
og fána liggur.4 Það er svo árið 1903 sem skjaldarmerki 
Íslands er breytt5 og áratug seinna, 1915, eignaðist þjóðin í 
fyrsta sinn eigin fána.6

Ég vissi að íslensku sveitarfélögin ættu ekki sérstaka fána, en 
notuðu frekar byggðarmerkin á hvítum grunni7, sem brýtur í 
bága við meginreglur um fánahönnun. En út frá hugleiðingum 
Einars fyrir rúmri öld fór ég líka að pæla í hversu aðgengileg 
merki borgarinnar væru í raun og veru. Reykjavíkurborg, til 

Hugmyndin



Myndir 2–3: Sveitarfélögin 
nota byggðarmerkin til 
að merkja eignir sínar, 
þjónustu og útgefið efnið. 
Hér má sjá byggðarmerki 
Reykjavíkur annarsvegar 
á skrifstofubyggingu þess 
í Borgartúni og hinsvegar 
á ruslatunnum fyrir aftan 
fjölbýlishús í borginni.
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dæmis, á mjög flott merki og það má finna víðsvegar um 
borgina, en þó oftast í opinberum tilgangi og Jón Jónsson úti í 
bæ á lítinn möguleika að sýna bæjarstolt sitt – hann getur til að 
mynda vart farið að merkja húsið sitt með byggðarmerkinu.
Eiginlegan fána borgarinnar mætti hinsvegar nýta bæði í 
opinberum og einkatilgangi. 

Þá spurði ég mig einnig að þeirri spurningu ,með hverju 
kýs fólk að merkja sig?‘ eða ,hvernig vill fólk að 
umheimurinn sjái sig?‘ Ég velti fyrir mér hvað væri íslenskt, 
og hvort að byggðarmerkin tjáðu einhverja heildarmynd af 
Íslandi og íslenskri menningu og hvort það væri hægt að 
miðla því í enn einfaldaðra og afmörkuðu formi 
fánahönnunar.

Út frá þessum pælingum varð til hugmyndin að hanna 
byggðarfána.



Mynd 4: Nokkrar 
frumteikningar af 
skjaldarmerkjum Tryggva 
Magnússonar fyrir 
Alþingishátíðina 1930. 
Til sýnis í Safnahúsinu. 
Skygging, ýmist láréttar og 
lóðréttar línur eða doppur, 
samsvara litum samkvæmt 
skjaldarmerkjafræði. 
 
Byggðarmerki Akureyris hefur 
til að mynda haldist nánast 
óbreytt síðan 1930, en önnur 
merki, eins og Reykjavík, voru 
bara notuð á Alþingishátiðinni.
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Í tengslum við lokaritgerðina á haustönn kafaði ég frekar djúpt 
í sögu, hönnun og táknfræði fána. Þar skoðaði ég meðal 
annars tenginguna á milli skjaldamerkja og fána, hvernig þessi 
merki væru eins og hvernig þau væru ólík og hvernig best eða 
réttast væri að yfirfæra táknmyndum eins formsins yfir á 
annað.8 Viðbótar rannsóknarvinna fyrir útskriftarverkefnið sjálft 
fólst síðan í tveimur hlutum: rannsókn á byggðarmerkjum á 
Íslandi og athugun á ýmsum „fána fjölskyldum“ eða tilvikum 
þar sem að byggðarmerki eru aðlöguð að fánaforminu.

Saga íslenskra byggðarmerkja
Fyrsta byggðarmerkið sem vitað er um að hafi verið  
í formlegri notkun er frá árinu 1815, þegar Reykjavíkur-
kaupstaður tók upp kaupstaðarinnsigli. Það er síðan rúmri 
öld seinna sem að mikill fjöldi skjaldamerkja voru teiknuð  
af Tryggva Magnússyni í tengslum við Alþingis hátíðina 
1930.9 Tryggvi teiknaði meðal annars fjórðungar merki sem 
sýndu hver sinn landvætt úr Heimskringlu, sem og á þriðja 
tug sýslu- og kaupstaðarmerkja.10 Það mætti segja að 
Alþingishátíðin 1930 hefði verið ákveðinn vendi punktur í 
sögu byggðarmerkja á Íslandi þar sem flest landsvæðanna 
höfðu ekki átt eiginlegt merki áður og mörg þeirra tóku 
upp skjaldamerkin eftir hátíðina; af þeim eru fimm enn í 
notkun nánast óbreytt og fleiri sem hafa dregið af þeim 
innblástur.11

Núverandi merki eru 67 talsins (af 74 sveitarfélögum fyrir 
sameiningar þessara árs)12 og eru frá árunum 1930 til 2016.  
Þó nokkur tími fór í að finna upplýsingar um merkin, hönnuði 
þeirra, ártöl og táknmyndir og í því ferli leitaði ég meðal 
annars á heimasíðum sveitarfélaganna og í gömlum fréttum. 
Eins og stendur eru engar tæmandi heimildir til um byggðar-
merkin á Íslandi; byggðarmerkin voru þó umfjöllunarefni 
Norræna skjaladagsins árið 2005, sem nýttist mér ágætlega, 
en sú heimild er samt sem áður bæði götótt og orðin nokkuð 

Rannsóknarvinna



Mynd 5: Þessi átján merki eru 
þau sem eru skráð hjá ELS 
og eru í notkun í dag. Sýnd 
hér eins og þau koma fram 
hjá ELS. Til að fá skráningu 
byggðarmerkis þarf merkið að 
uppfylla ákveðin skilyrði um liti, 
form, og skiptingu flatars.
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úrelt vegna sameininga sveitarfélaga. Í um þriðjung tilfella 
fann ég engar upplýsingar um merkin og jafnframt þurfti ég 
oft að finna sjálfur út úr því hvað væri verið að vísa í með 
myndefninu.

Reglur um íslensk byggðarmerki
Lítil yfirsýn er með byggðarmerkjunum á Íslandi en þó 
hefur verið gerð tilraun til að samræma, að einhverju leyti, 
útliti merkjanna að sögn Gísla B. Björnssonar.13 Árið 1998 
var Einkaleyfisstofu (ELS) falið að annast skráningu 
byggðarmerkja14 og voru þá settar reglur um útlit 
merkjanna, þá sérstaklega varðandi form, liti og skiptingu 
flatars, í samræmi við reglur skjaldamerkjafræðinnar.15 
Hinsvegar þurfa sveitarfélögin ekki að skrá merkin sín,  
og eru í dag aðeins átján núverandi merki skráð16, þótt  
að fleiri falli að þessum reglum. Í leiðbeiningar bæklingi 
sem ELS gaf út 1998 er einnig tekið fram hvernig skal 
aðlaga merkið að fánaforminu:

„Byggðarmerki eru oft notuð í fána 
sveitarfélaga. Um slíka notkun gilda ákveðnar 
reglur. Réttur fáni er sem næst ferningur þar 
sem grunnurinn (fánaefnið) er í sama lit og hefur 
sömu skiptingu og merkið í skildinum. 
Skjaldarmerkið skal eingöngu prentað á aðra 
hlið fánans þannig að myndin er gagnhverf á 
hinni hliðinni. […] Ef heiti sveitarfélags er haft 
með á fánanum skal það vera annað hvort ofan 
eða neðan við byggðarmerkið.“17

Mögulega er þessi útlistun á meðhöndlun byggðar-
merkisins í fánaformi eitthvað óljós, en ég túlka hana að 
minnsta kosti þannig að merkin eigi ekki að vera í skjaldar-
formi á hvítum grunni eins og gert er í dag, en frekar eigi  
að nota myndefnið sjálft og aðlaga það að formi fánans.

Erlend dæmi um byggðarfána og aðrar “fána fjölskyldur”
Ég skoðaði einnig mörg dæmi af byggðar- og bæjarfánum 
(formlegum og endurhönnuðum) víðsvegar um heim, frá 
fylkjum Bandaríkjanna til Japönsku héraðanna, til þess að 



Mynd 6: Dæmi um fána og 
samsvarandi skjaldarmerki 
fyrir þrjú héröð í Hollandi: 
Amsterdam, Renswoude og 
Tilburg.
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afla mér meiri upplýsinga um hvernig megi útfæra svona 
“fána fjölskyldur” – hvað virkar og hvað ekki. Þá fann ég 
sérstakan innblástur í hollenskum skjaldarmerkjum og 
útfærslum þeirra í fánaformi. Þar eru margir fánar hreinir 
banner of arms, en í öðrum tilfellum hefur táknmyndum 
merkjanna verið miðlað á einfaldaðri eða abstrakt máta, 
sem var nokkuð sem ég var að leita eftir að gera í mínu 
verkefni.



18

25

Mynd 7: Íslenski þjóðfáninn 
var grunnur fyrir hönnunina á 
byggðarfánunum, en hlutföll 
fánans og litir hans voru 
helstu sameiningar element í 
byggðarfánanum.

18  Ted Kaye, Good Flag, 
Bad Flag: How to Design 
a Great Flag, Trenton, NJ: 
North American Vexillological 
Association, 2006.

19  Alfred Znamierowski, 
The World Encyclopedia of 
Flags, London: Lorenz Books, 
2016. 
 
20  „Auglýsing um liti 
íslenska fánans“. 11. maí 
2016. Stjórnartíðindi. A-deild. 
Auglýsing þessi var sett 
samkvæmt 13. gr., sbr. 9. 
gr. laga nr. 34 17. júní 1944, 
um þjóðfána Íslendinga. Við 
gildistöku hennar 2016 féllu 
úr gildi eldri ákvæði um liti 
íslenska fánans, sbr. auglýsingu 
nr. 6/1991, um liti íslenska 
fánans.
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Áður en ég fór að teikna fána fyrir sveitarfélögin þurfti ég að 
setja mér ramma, enda vildi ég að fánarnir mynduðu eina 
heild. NAVA, The North American Vexillological Association, 
hefur gefið út mjög stutta bók sem heitir einfaldlega Good 
Flag, Bad Flag þar sem eru útlistuð fimm undirstöðuatriði í 
góðri fánahönnun.

1.  Hafðu fánann einfaldan, helst svo að fimm ára barn geti 
auðveldlega teiknað hann.

2.  Notaðu þýðingarmikla liti eða táknmyndir.
3.  Takmarkaðu litanotkun í 2-3 liti sem eru auðveldlega 

aðgreindir.
4.  Ekki hafa texta eða innsigli/merki á fánanum.
5.  Hafðu fánan einstakan og auðþekkjanlegan og/eða 

með tengingu í aðra skylda fána.18

Þessi fimm atriði voru mér í huga í gegnum allt ferlið, en 
númer fimm var það fyrsta sem ég tæklaði svo að fánarnir 
myndu tala sem best saman. Ég taldi að stærðarhlutfall og 
litaval yrði augljósasta tengingin á milli fánanna. Þar sem að 
íslenski fáninn er eini þjóðarfáninn sem notar hlutföllin 18:2519 
ákvað ég að nota þau einnig fyrir byggðarfánana. Þá tók ég 
bláa og rauða litinn sem er notaður í Íslenska fánanum,20 sem 
og hvítan, og bætti þar við grænum og svörtum lit þar sem að 
þeir litir voru áberandi í byggðarmerkjunum. 

Fyrst um sinn ætlaði ég ekki að nota gulan, þar sem hann 
koma örsjaldan fyrir í byggðarmerkjunum, en þegar ég var 
kominn nokkuð áleiðis í skissu- og hönnunarferlinu snerist 
mér hugur þar sem mér fannst vanta annan möguleika en 
hvítan til að mynda andrými í hönnun fánanna, þar sem 
svartur, grænn, rauður og blár eru frekar ráðandi litir. Þá 
reyndi ég líka, þar sem ég gat, að hafa samræmi í línuþykkt 
og fleiru.

Með því að byggja fánana á þeim byggðarmerkjum sem nú 

Framleiðsla



Mynd 8: Í gegn um ferlið 
hafði ég iðulega með mér 
skissubók og tússliti hvert sem 
ég fór til þess að geta teiknað 
hugmyndir fyrir fána hvenær 
sem var. 
 
Fánarnir voru svo teiknaðir í 
Adobe Illustrator, þar sem ég 
gerði iðulega margar ólíkar 
prufur af hverjum fána. 
 
Í ferlinu gerði ég u.þ.b. 1800 
skissur af fánum, og þar af voru 
um 300 í skissubók.
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þegar eru til staðar varð atriði númer tvö einnig mun 
auðveldara, en táknmyndir þeirra bera þýðingu fyrir 
sveitarfélögin. Ég fylgdi þó ekki blindandi því sem var fyrir 
framan mig og leitaði yfirleitt eftir ástæðunni fyrir að þetta 
myndefni væri á byggðarmerkinu fremur en eitthvað annað og 
bætti stundum við eða einfaldaði hluti eins og það passaði 
best við fánann. Byggðarmerkin eru mörg hver í einum lit og 
hvítum og var rauninn oft þannig að ég bætti við litum, til 
dæmis rauðum til að tákna eldvirkni svæðis eða eitthvað á 
þann bóginn.

Ég byrjaði á að gera fána fyrir fjölmennustu sveitarfélögin, 
það er að segja þau 34 sem hafa yfir 1.000 íbúa, þar sem að 
ég var ekki alveg viss um hvort ég gæti gert fána fyrir þau 
öll, þótt ég vildi það vissulega, og vildi hafa lógískan stað til 
að stoppa á. Alveg í byrjun var ég líka að skoða möguleikan 
á að kóða einhverskonar fána-generator og seinna komu 
upp hugmyndir um að miðla meiri upplýsingum í fánanum, 
til dæmis tölulegum upplýsingum um mannfjölda, og 
þessar pælingar voru lengi vel á hliðarlínunni en ég fann 
ekki leið til að hnýta þær inn í verkefnið. 

Þegar ég var búinn að gera fyrstu tíu fánana eða svo varð ég 
örlítið smeykur við að gera 64 til viðbótar. Ég hugsaði með 
mér aðþetta gæti orðið nokkuð einsleit endurtekning og að 
það væru bara viss margar leiðir til þess að tákna fjöll eða 
sjávarútvegin í svo afmörkuðu formi. Ég hélt þó ótrauður áfram 
með það markmið að gera þá alla og undir lokin var það orðin 
mjög skemmtileg áskorun að finna nýjar leiðir í 
myndbyggingu á fánunum án þess þó að missa 
heildaryfirbragðið. Þá voru byggðarmerki sem sýna dýr líka 
ákveðin áskorun þar sem að ég vildi hafa formin eins einföld 
og hægt væri og þurfti því að finna aðrar leiðir til að tákna 
svipaðar hugmyndir.

Lokaniðurstaðan varð á endanum 74 byggðarfánar, 
sjáanlegar á næstu síðum.



Mynd 9: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á 
Höfuðborgarsvæðinu og 
Suðurnesi. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Garðabær, Sveitarfélagið 
Garður, Grindavíkubær, 
Hafnafjarðarkaupstaður, 
Kjósarhreppur, Kópavogsbær, 
Mosfellsbær, Reykjanesbær, 
Reykjavíkurborg, 
Sandgerðisbær, 
Seltjarnarnesbær, 
Sveitarfélagið Vogar.

Mynd 10: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Höfuðborgarsvæðið  
og Suðurnes



Mynd 11: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Vesturlandi. 
Gráir skildir merkja sveitarfélög 
sem hafa ekki tekið upp 
byggðarmerki. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Akraneskaupstaður, 
Borgarbyggð, Dalabyggð, 
Eyja- og Miklaholtshreppur, 
Grundfjarðarbær, 
Helgafellssveit, 
Hvalfjarðarsveit, 
Skorradalshreppur, 
Snæfellsbær, Stykkishólmsbær

Mynd 12: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Vesturland



Mynd 13: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Vestfjörðum. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Árneshreppur, 
Bolungarvíkurkaupstaður, 
Ísafjarðabær, 
Kaldrananeshreppur, 
Reykhólahreppur, 
Strandabyggð, 
Súðavíkurhreppur, 
Tálknafjarðahreppur, 
Vesturbyggð

Mynd 14: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Vestfirðir



Mynd 15: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Norðurlandi 
vestra. Gráir skildir merkja 
sveitarfélög sem hafa ekki 
tekið upp byggðarmerki. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Akrahreppur, Blönduósbær, 
Húnavatnshreppur, Húnaþing 
vestra, Skagabyggð, 
Sveitarfélagið Skagafjörður, 
Sveitarfélagið Skagaströnd

Mynd 16: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Norðurland vestra



Mynd 17: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Norðurlandi 
eystra. Gráir skildir merkja 
sveitarfélög sem hafa ekki 
tekið upp byggðarmerki. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Akureyrarkaupstaður, 
Dalvíkurbyggð, 
Eyjafjarðasveit, Fjallabyggð, 
Grýtubakkahreppur, 
Hörgársveit, Langanesbyggð, 
Norðurþing, 
Skútustaðahreppur, 
Svalbarðshreppur, 
Svalbarðsstrandarhreppur, 
Tjörneshreppur, Þingeyjarsveit

Mynd 18: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Norðurland eystra



Mynd 19: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Austurlandi. 
Gráir skildir merkja sveitarfélög 
sem hafa ekki tekið upp 
byggðarmerki. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Borgarfjarðarhreppur, 
Breiðdalshreppur, 
Djúpavogshreppur, 
Fjarðabyggð, Fljótdalshérað, 
Fljótdalshreppur, 
Seyðisfjarðarkaupstaður, 
Vopnafjarðarhreppur

Mynd 20: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Austurland



Mynd 21: Byggðarmerki 
sveitarfélaganna á Suðurlandi. 
 
Í stafrófsröð frá efsta vinstri 
horni til neðsta hægri horns: 
Sveitarfélagið Árborg, 
Ásahreppur, Bláskógabyggð, 
Flóahreppur, Grímsnes- 
og Grafningshreppur, 
Sveitarfélagið Hornafjörður, 
Hrunamannahreppur, 
Hveragerðisbær, 
Mýrdalshreppur, Rangárþing 
eystra, Rangárþing ytra, 
Skaftárhreppur, Skeiða- 
og Gnúpverjahreppur, 
Vestmannaeyjabær, 
Sveitarfélagið Ölfus 

Mynd 22: Fánar þessara 
sömu sveitarfélaga (bls. 
á móti) hannaðir útfrá 
byggðarmerkjunum.
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Suðurland



Mynd 24: Fánar fyrir utan 
Kjarvalsstaði.

Mynd 23: Til að velja hvaða 
fána ég vildi láta gera í fullri 
stærð prentaði ég út alla 
fánana og raðaði saman 
ýmsum samsetningum til að að 
finna út hvernig ég gæti best 
sýnt breidd verkefnisins.

21  „Flag Waver,“ krikienoid.
github.io/flagwaver
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Framsetning og 
uppsetning  

á safni

Það lá alltaf fyrir að ég myndi láta prenta fána út frá loka-
niðurstöðu verkefnisins, enda mikilvægt að sjá hönnunina  
í alvöru formi þess. Fyrst datt mér í hug að prenta átta fána  
og velja þá einn úr hverjum landshluta, en að lokum lét ég 
prenta tíu og valdi fánana aðallega út frá hverjum mér fundust 
hafa heppnast best en einnig til að sýna eins mikla breidd  
í litum og formum og ég gat. 

Ég var líka svo heppinn að geta nýtt mér flaggstanginar fyrir 
utan Kjarvalsstaði til þess að flagga fánunum á útskriftar-
sýningunni og það var nokkuð magnað að sjá fánana í 
raunverulegum aðstæðum. Í gegnum allt hönnunarferlið 
hafði ég stuðst við vefsíðu21 sem gerði mér kleift að sjá 
fánan flaggandi til að geta séð hvort að hönnunin virkaði, 
en það var allt annað að sjá þá í raunveruleikanum.

Í lokarennslinu tveimur og hálfri viku fyrir prófdæminguna 
myndaðist umræða um hvort og hvernig það væri hægt að 
miðla upplýsingum um táknfræði fánans til almennings, 
sérstaklega þar sem miklar pælingar lágu á bak við hvern fána. 
Mér datt í hug að hægt væri að gera annað hvort bók eða 
vefsíðu með upplýsingum um hvern fána og komst að lokum 
að þeirri niðurstöðu, í samtali við leiðbeinendur, að vefsíða 
myndi henta verkefninu betur þar sem að það er sífellt verið 
að breyta og sameina sveitarfélög og bókverk yrði úrelt um 
leið og það kæmi úr prenti. 

Tveimur vikum fyrir prófdæmingu fór ég því að kóða 
vefsíðu til að geta sýnt fánana og merkin sem hver fáni  
er byggður á samhliða hvoru öðru sem og ítarlegri 
upplýsingar um táknfræðina. Úr því varð til vefsíðan 
byggdarmerki.is. Áður en ég gerði vefsíðuna hafði ég 
hugsað mér að gera plakat með öllum fánunum til viðbótar 
við fánana sjálfa, en með tilkomu hennar gat ég sleppt því 
og varð uppsetningin á Kjarvalsstöðum því tölva þar sem 
hægt var að skoða vefsíðuna og fjórir fánar til viðbótar við 
þá sex sem voru fyrir utan.



Mynd 25: Uppsetning inni 
á safni.

Myndir 26–27: Skjáskot af 
vefsíðunni: „bakvið tjöldin“  
og dæmi af völdnum fána  
á live útgáfunni á 
byggdarfanar.is 
 
Á vefsíðunni er hægt að lesa 
ýtarlega um táknfræði bæði 
byggðarmerkjanna og fánana 
sem hannaðir voru útfrá þeim.
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Mynd 28: Fáni Reykjavíkur-
borgar úr verkefninu. Í 
samanburði við núverandi 
fána borgarinnar, eins og 
sést í mynd 1, uppfyllir þessi 
útgáfa mun betur skilyrði um 
fánahönnun. Sömu táknmyndir 
(Öndvegissúlur Ingólfs 
Arnarssonar og öldur) koma 
fyrir á báðum fánunum, en í 
þessu tilfelli fyllir myndefnið 
allt formið, frekar en að vera 
merki á miðjum hvítum fleti. 
Þannig myndi þessi fáni 
skera sig betur út frá t.d. 
fyrirtækjafánunum á mynd 1 
sem sýna firmamerki á einlitum 
grunni. Þá er fáninn einnig 
sérstæður fyrir Reykjavíkuborg, 
og myndi ekki týnast á milli 
annara byggðarfána sem sýna 
blátt og hvítt byggðarmerki á 
hvítum grunni, eins og raunin 
er í dag.

22  Roman Mars, „Why 
city flags may be the worst-
designed thing you've never 
noticed.“
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Núna, þegar ég lít um öxl á verkefnið, finnst mér eins og 
tilgangur þess hafi verið til að skapa umræðu um hvernig við 
kjósum að tákna okkur og okkar samfélagið og hvernig megi 
nota hönnun til þess. Þegar ég var að útskýra verkefnið fyrir 
erlendum vini mínum spurði sá sami “En af hverju? Þú ert að 
gera einn fána fyrir hverja 4.500 einstaklinga…” Þegar ég 
hugsaði um það þannig fannst mér það líka frekar fyndið, eða 
fáránlegt jafnvel. Ég gerði til dæmis fána fyrir 52 manna byggð 
sem ég hef aldrei komið til og vissi ekkert um áður en ég 
byrjaði á verkefninu, en hef nú meiri skilning á sögu og 
menningu þess.

Ég ætla ekkert að skafa af því, mér finnst núverandi 
byggðar fánar vera löt hönnun. Það er verið að taka eitthvað 
efni sem er nú þegar til og skella því á form sem það var 
engan vegin hannað fyrir. Í TED fyrirlestrinum sínum segir 
Roman Mars að þær borgir sem eiga fallega fána nota þá, 
og ef að borg notar ekki fánann sinn er ábyggilega mjög 
einföld ástæða fyrir því – hann er ljótur og fólk tengir ekki 
við hann.22 Ég setti mér það markmið að hanna fána, frá 
grunni, til þess að vera fáni, en á sama tíma er hægt að búa 
til brand í kringum slíka fána og táknmyndirnar sem þar 
finnast og með því má efla stolt fólks af byggð sinni. Og þó 
svo að verkefninu sé formlega lokið, þá ætla ég mér að 
halda áfram með það. Heiðarbyggð, nýtt sameinað 
sveitarfélag Sandgerðis og Garðs þarf til dæmis fána.

Menningarleg tenging
og framtíðarsýn



Myndaskrá 
Myndir 1–3, 8, 23–28: 
Frá höfundi. 
 
Mynd 4: Samsett mynd af 
frumteikningum Tryggva 
Magnússonar í sýningu 
í Safnahúsinu, Reykjavík. 
Ljósmyndir teknar af Áslaugu 
Baldursdóttur. 
 
Mynd 5: Samsett mynd af 
byggðarmerkjum skráðum hjá 
Einkaleyfastofu. Sótt á els.is/
byggdarmerkjaskra 
 
Mynd 6: Samsett mynd af 
fánum og skjaldarmerkjum 
í Hollandi. Myndir sóttar á 
Wikimedia Commons. 
 
Mynd 7: Íslenski fáninn 
teiknaður af höfundi eftir 
reglum um útlit hans á vef 
Stjórnarráðsins, stjornarradid.
is/verkefni/stjornskipan-og-
thjodartakn/thjodartakn/
fani-islands/ 
 
Myndir 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21: Samsett mynd af 
íslenskum byggðarmerkjum. 
Byggðarmerki sótt á heimasíðu 
hvers sveitarfeálgs. 
 
Myndir 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22: Fánar hannaðir af 
höfundi, lokaniðurstaða 
útskriftarverkefnisins.
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Hægt er að skoða niðurstöðu verkefnisins á slóðinni  
www.byggdarfanar.is

Þakkir fyrir aðstoð og leiðsögn í ferlinu
Anna Dröfn Ágústsdóttir
Arnar Freyr Guðmundsson
Atli Þór Árnason
Birna Geirfinnsdóttir
Birta Fróðadóttir
Bryndís Björgvinsdóttir
Gísli B. Björnsson
Hörður Lárusson
Jónas Valtýsson
Lóa Auðunsdóttir

Fánarnir tíu sem voru til sýnis á Kjarvalsstöðum voru  
prentaðir hjá Merkismenn.
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