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Stálsmiður í Garðabæ smíðar sér reiðhjól 
snemma árs 2017. Undir lok sama árs 
hefur hann smíðað tvö hjól til viðbótar vegna 
eftirspurnar – og er að leggja lokahönd 
á það þriðja. Í kjölfarið verður íslenski 
hjólaframleiðandinn SvanaCycles til. 

Stell reiðhjóla SvanaCycles eru smíðuð 
frá grunni á verkstæði stálsmiðsins, en 
hann getur því lagað reiðhjólið út frá óskum 
kaupanda. Í því felst sérstaða SvanaCycles á 
innlendum reiðhjólamarkaði: möguleikanum 
til að uppfylla óskir hvers og eins 
reiðhjólanotanda. Hér er grafísk hönnun notuð 
til að aðstoða SvanaCycles við að ná fótfestu 
á innlendum reiðhjólamarkaði – og koma 
sérstöðu sinni á framfæri.
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Magnús Ragnarsson, faðir félaga míns, 
Stefáns Hausers, hafði samband við mig og 
spurði hvort ég vildi hanna grafík á hjól sem 
verið var að smíða fyrir hann. Ég sló strax 
til. Ég hef nefnilega alltaf hjólað mikið og fer 
nánast allt sem ég fer frá Seltjarnarnesi og að 
Fossvogi yfir í Laugardal á hjóli ef það hentar 
erindinu og veður leyfir. Ég er langt frá því 
að vera með „hjólreiðadellu“ en hjólreiðar og 
ýmislegt í kringum þær eins og hjólafatnaður 
hefur lengi heillað mig. Magnús sagði mér 
frá SvanaCycles, og í kjölfarið hittumst við 
ásamt stálsmiðnum Kristmundi Guðleifssyni, 
forsprakka SvanaCycles, á verkstæði í 
Garðabæ þar sem smíðin fer fram. Við ræddum 
ferlið og hvernig ég myndi koma að verkefninu. 

SvanaCycles og hugmyndin um að smíða 
hjól frá grunni á Íslandi, sem hönnuð eru út frá 
óskum notandans, greip mig um leið. Ég sá 
strax fyrir mér spennandi hluti sem hægt væri 
að vinna út frá SvanaCycles og gætu jafnvel 
gert íslenska hjólamenningu áhugaverðari. 
Nokkrum vikum síðar fékk ég þá hugmynd að 
nýta SvanaCycles í útskriftarverkefnið mitt þar 
sem ég myndi á einhvern hátt hjálpa Kristmundi 
að gera SvanaCycles að traustvekjandi og 
trúverðugum hjólaframleiðanda með sterka 
ímynd. 

Áður en ég hóf ferlið bar ég hugmyndina 
undir leiðbeinendur útskriftarverkefnisins. 
Samtalið var jákvætt en ég fann að ég þurfti að 
hafa betri ástæðu en „af því bara“ fyrir því að 
gera þetta að mínu verkefni. SvanaCycles var á 
þessum tímapunkti ómótað og án sérkenna og 
því tilvalin sem vettvangur mörkunar og bauð 
upp á spennandi tækifæri til að gera íslenska 
hjólamenningu fjölbreyttari. 

Spurningin er samt; á hjólamenning framtíð 
fyrir sér á Íslandi?

(Mynd 1)

1. Hjólaborgin Reykjavík (Reykjavík: 
2010), https://reykjavik.
is/sites/default/files/skjol_
thjonustulysingar/hjolreidaa__
tlun_LOW_OK.pdf, bls 4-5. (sótt 
16. febrúar 2018) 

2. Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 

2015–2020, (Reykjavík, 
2014), https://www.mannvit.is/
media/1914/hjolreidaaaetlun_
reykjavikur_2015-2020.pdf bls 2 
(sótt 16. febrúar 2018)

Mynd 1.
Hjólastell sem höfundur hannaði grafík 
á.fyrir Magnús Ragnarsson.

Árið 2016 var kvikmyndin Eiðurinn frumsýnd 
þar sem Baltasar Kormákur fer með eitt 
aðalhlutverkið. Persóna hans er fjárhagslega 
áhyggjulaus miðaldra skurðlæknir á 
Borgarspítalanum sem hjólar langar 
vegalengdir í frítíma sínum. Þetta hlutverk er 
ein staðalímynda hjólreiðaæðisins sem sýkti 
ýmsa hópa á Íslandi og fangar tíðaranda ársins 
2016 afskaplega vel. En er hjólreiðaæðið 
enn að vaxa eða fer það að dvína? Ýmislegt 
hefur skotið upp kollinum í hjólageiranum á 
síðustu árum og hjálpað til við að breikka og 
auðga íslenska hjólamenningu. Þar má nefna 
reiðhjólaverslanirnar Kríu og Berlín og viðburði 
eins og WOW Cyclothon, KexReið, Tweed 
Ride Reykjavík og átakið Hjólað í vinnuna. Fyrir 
sumum eru hjólreiðar orðnar lífstíll og öðrum 
einungis skjótur, ódýr og umhverfisvænn 
ferðamáti. Fyrir enn öðrum eru hjólreiðar hrein 
martröð og tilhugsunin að púla upp og niður 
brekkur Reykjavíkur hrikaleg þegar auðveldlega 
væri hægt að komast á milli staða með því að 

ýta á bensíngjöfina. Ég hafði því smá efasemdir 
um að SvanaCycles væri viðeigandi verkefni 
og tilheyrði tísku sem væri að líða hjá. Eftir litla 
rannsókn á veraldarvefnum fann ég hins vegar 
áætlanir Reykjavíkurborgar varðandi hjólreiðar 
sem breyttu viðhorfi mínu til verkefnisins. 

Hjólaborgin Reykjavík er stefna sem 
samþykkt var af Reykjavíkurborg í febrúar árið 
2010. Það var í fyrsta sinn sem borgin setti sér 
skýr markmið um að verða marktæk hjólaborg. 
Stefnan felur í sér að efla aðstöðu hjólreiða og 
hvetja til útivistar og notkunar reiðhjólsins til að 
sinna erindum.1  Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 
2015–2017 var samþykkt í október árið 2014 
þar sem er t.d. markmiðið að 26% umferðar 
verði annaðhvort gangandi eða hjólandi árið 
2020.2 Eftir að hafa rýnt í þessar áætlanir taldi 
ég engan vafa á því að SvanaCycles væri meira 
en viðeigandi sem útskriftarverkefni, í takt við 
tíðarandann og vonandi verkefni sem ég fylgi 
eftir að útskrift lokinni.

Íslenska reiðhjólasenanHvernig SvanaCycles  
kom inn á mitt borð



Stálsmiðurinn, Kristmundur, sér fyrir sér að 
gera SvanaCycles að sínu merki og ætlar 
að smíða hjól eftir pöntunum, en hvert hjól 
tekur um átta vikur að smíða. Sérsmíðað hjól 
frá Kristmundi er ekki ódýrt en það getur 
kostað allt frá 300.000 kr. til 1.000.000 
kr. En þegar verð er skoðað á vefsíðum 
hjólreiðaverslananna Berlínar og Kríu eru 
upphæðirnar ekki svo galnar. Einnig segja 
tölur í Hjólaborgin Reykjavík, sem gefin var út 
árið 2010, að ársrekstur reiðhjóls kosti um 
9.000 kr en ársrekstur bíls sé um 900.000 
kr á ári,  sem sýnir fram á að kaup á góðu en 
dýru hjóli getur verið mun betri kostur en að 
reka bíl. Strax, útfrá þessum verðupplýsingum, 
fór markhópur SvanaCycles að þrengjast. Ég 
sá um leið fyrir mér þessa staðalímynd sem 
Baltasar Kormákur leikur í Eiðnum. Kaupandinn 
er ekki eingöngu að kaupa hjól. Hann er að 
kaupa hjól, sérsmíðað eftir sínum óskum sem 
gerir það frábrugðið öllum öðrum hjólum í 
heiminum. Sú sérstaða skapar spennu fyrir 
því að eignast hjól frá SvanaCycles. En það 
sem SvanaCycles skortir er persóna og ímynd 
sem skapar meira traust sem hjólaframleiðandi 
í hæsta gæðaflokki. Allt efni í kringum 
SvanaCycles verður að vera gert af mikilli 
fagmennsku, hvort sem það er innslagið á 
Facebook, sendir reikningar eða ljósmyndir af 
smíðuðum reiðhjólum.

Ég hafði nýlega farið á sýningu Hönnunar-
safnsins á íslenskum húsgögnum. Þar má 
segja að ég hafi áttað mig almennilega á 
mikilvægi íslenskrar framleiðslu og hönnunar. 
Tilfinningin í þessum stólum og borðum var 
öðruvísi. Tilfinningin var blanda af stolti og 
umhyggju. Þetta var tilfinning sem mig langaði 
að SvanaCycles myndi ná fram. Tilfinning fyrir 
íslenskri hönnun og smíði.

SvanaCycles var nánast ómótað 
þegar ég kom að verkefninu og var í raun 
nafnið SvanaCycles einungis til staðar sem 
er í höfuðið á Svönu, dóttur Kristmundar. 
Mig langaði ekki að skálda ímynd sem 
SvanaCycles ætti að vaxa upp í. Ég fundaði 
nokkrum sinnum með Kristmundi í gegnum allt 
ferlið og var hann sjálfur ekki með mjög sterka 
sýn fyrir framtíð SvanaCycles annað en að 
sýna metnað og gæði í smíði. Rökréttast var 
því að byggja á þeim sterku þáttum sem voru 
nú þegar til staðar. 

Eftirfarandi þrír þættir fengu mikið vægi:
1. Náin samskipti við smið hjólsins sem 

smíðar eftir óskum kaupandans
2. Kaupandinn veit að hann er einn af fáum í 

heiminum sem eiga hjól frá SvanaCycles
3. Hvert reiðhjól er einstakt 

Til að ná fram fyrsta þættinum var notast við 
grunnteikningar (e. blueprint) hvers hjóls 
til þess að gefa kúnnanum tilfinningu fyrir 
gagnsæi í ferlinu og að hann geti auðveldlega 
haft áhrif á teikninguna og útkomu hjólsins. 
Þá var rúðunet (e. grid) einnig innleitt í útlitið í 
takt við grunnteikninguna og ákvörðun tekin um 
að engir litir væru notaðir, einungis svartur og 
hvítur. Litaleysið er haft til að hafa sem minnst 
áhrif á hugmyndir kaupandans um hvernig 
hjólið hans skuli vera á litinn. Öðrum þættinum 
er svarað með því að gera kaup reiðhjólsins 
veglegri. Hjólið er dýrt nú þegar svo auðvelt 

er að bæta við varningi inn í verðið án þess 
að það hafi í raun sjáanleg áhrif. Hægt er að 
bæta t.d. við vatnsflösku úr stáli í samræmi 
við efni hjólastellsins eða hjólatreyju sem væri 
sérsaumuð á kaupandann. Þessi varningur yrði 
afhentur í gjafaformi. Þriðja þættinum er svarað 
með því að undirstrika sjálft stellnúmerið 
sem hvert hjól fær. Stellnúmerin virka þannig 
að fyrsta hjólið sem kom frá SvanaCycles 
var SC01, næsta hjól fékk númerið SC02 
og svo koll af kolli. Þar af leiðandi mun 
aukavarningurinn vera merktur sama 
stellnúmeri og hjól kaupandans ber sem gerir 
reiðhjólið að mun eigulegri og persónulegri 
grip. Á sama tíma hefur það auglýsingagildi 
ef kaupandinn notar eða klæðist þessum 
aukavarningi. En núverandi hugmynd um 
markaðssetningu er að nýta sér smæð Íslands 
og vekja athygli á SvanaCycles í gegnum 
kaupanda til næsta mögulega kaupanda.

Samhliða hugmyndaferlinu þróaðist 
mörkun (e. brand) SvanaCycles sem 
átti að endurspegla þennan einstaka 
íslenska reiðhjólaframleiðanda. Áður en 
útskriftarverkefnið hófst langaði mig að 
hafa hönnun á letri með í verkefninu. Þegar 
kom að því að taka ákvarðanir varðandi útlit 
SvanaCycles þótti mér passa viðfangsefninu 
mjög vel að í kringum það væri sérhannað 
letur. Til að útskýra ákveðna tengingu nánar þá 
sé ég þetta svona fyrir mér: Samstarf mitt og 
stálsmiðsins Kristmundar felur sér að ég smíði 
mörkun (e. brand) á meðan hann smíðar hjól. 
Kristmundur smíðar í raun eingöngu hjólastellið 
sjálft en aðra parta, eins og stýri, keðju, dekk 
o.fl, pantar hann og púslar saman svo að 
til verði reiðhjól. Stellið er sá hluti hjólsins 
sem bindur alla aðra parta saman og er því 
augljóslega ómissandi hlutur. Hvað mörkun 
varðar, tel ég letur hafa sambærilegt vægi í 
virkni mörkunar og stellið hefur í hjólinu.

(Mynd 3)

(Mynd 2)

Mynd 2.
Dæmi um grunnteikningu í anda SvanaCycles.

Mynd 3.
Stellnúmer fjórða reiðhjóls SvanaCycles.

1. Hjólaborgin Reykjavík (Reykjavík: 
2010), https://reykjavik.
is/sites/default/files/skjol_
thjonustulysingar/hjolreidaa__
tlun_LOW_OK.pdf, bls 20. (sótt 
16. febrúar 2018)
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Hönnunarferli SvanaLeturs hófst með 
útprentuðum myndum af svönum og hjólum 
og stuttu skissuferli upp úr þeim þar sem 
„S“ formið var t.d. mikið teiknað upp úr hálsi 
svansins. Ég datt inn á sterka hugmynd út frá 
þeim skissum. Þá var efrihluti „S“ formsins 
mjór og svo breikkaði hann niður líkt og hálsinn 
á svani svo að efri hluti stafsins minnti á 
leturvigtina (e. type weight) light og neðri á 
bold. Teiknaðar voru margar útgáfur af „S“ út 
frá þeirri hugmynd og komu sumar mjög vel út. 
Gallinn við þessa leturuppskrift var að hún gekk 
ekki upp fyrir meginþorra latneska stafrófsins. 
Þegar fleiri stafir voru teiknaðir með sama hætti 
fóru þeir að minna á hippa-letur, eða nánar 
tiltekið letrið Bell Bottom, svo hugmyndin fór að 
hluta ofan í skúffu.

Túlkun á hálsi svansins stöðvaðist þó 
ekki og var „S-ið“ teiknað eftir honum nema 
án mismunandi línuþykktar á efri og neðri hluta 

stafsins og sömuleiðis var litla „a-ið“ teiknað á 
svipaðan hátt. Fleiri stafir voru því næst byggðir 
á einkennum sem þóttu efnileg til að halda 
áfram að byggja letrið á ásamt innblæstri frá 
formum stellsins og hringlaga hjólanna. Í þeim 
hluta ferlisins þróaðist letrið út í að bæta við 
sig letursettum (e. character sets) sem hafa 
öll sömu vigtina (e. weight) svo að hægt er 
að nota stafi úr öllum settum til þess að setja 
saman orð. Þar af leiðandi er hægt að setja 
hvert orð saman á einstakan hátt líkt og hjólin 
frá SvanaCycles. Í þessum auka letursettum 
breytast ýmsir stafir örlítið svo að til verður 
meiri fjölbreytileiki þegar SvanaLetrið er notað 
og skapar vonandi meira einkennandi útlit fyrir 
SvanaCycles. En mikilvægt var að SvanaLetur 
yrði auðþekkjanlegt frá algengum sans serif 
letrum sem fólk notar eins og t.d. Arial, Futura 
eða Helvetica.

Arial Futura
Helvetica
SvanaLetur

SvanaCycles
Reiðhjól
(e. Bicycle)
Vatnsflaska
SvanaVatn
SvanaHjörð
Oddaflug

aaa
Hönnun SvanaLeturs



Þegar einstaklingur kaupir hjól frá Svana-
Cycles er hann hluti af SvanaHjörðinni. Eins 
og áður kom fram er hvert hjól númerað og 
er hugmyndin sú að kaupandinn fái aðra hluti 
með sama númeri í formi gjafa sem undirstrika 
það að kúnninn sé einn af fáum sem eiga 
hjól frá SvanaCycles og er um leið hluti af 
SvanaHjörðinni.

Vatnsflaska var augljós viðbót við 
hjólakaup og hentaði vatnsflaska úr stáli eða 
málmi mjög vel þar sem vökvinn helst kaldur 
og ferskur eða heitur í fleiri tíma óháð hitastigi 
að utan. Hugmyndir um aðrar viðbætur voru t.d. 
sexkantasett, derhúfa, plakat af keyptu hjóli og 
hjólatreyja. Hjólatreyjan varð að raunveruleika. 
Eftir langa leit á veraldarvefnum um hvar ég 
gæti mögulega framleitt hjólatreayju endaði ég 
á að heyra í félaga mínum Jóni Inga Ottóssyni 
sem lokið hefur hluta af klæðskeranámi og 
ráðfærði mig við hann. Jón Ingi var ekki lengi 
að svara og sagðist vera til í að hjálpa mér 
að hanna, sníða og sauma hjólatreyjuna. 
Við fórum í heimsókn til Henson, fengum að 
gramsa í stórum lager íþróttaefna og gengum 
út með nokkra metra af svörtu og hvítu 
gæðaefni. 

Í hönnunarferli treyjunnar sýndi ég Jóni 
Inga hvað ég var með í huga og hann útfærði 
það á faglegan hátt. Hugmyndin mín var sú að 
hægt væri að nota treyjuna við nánast hvaða 
tilefni sem er en myndi fela í sér þætti sem 
einkenna hjólatreyjuna. Eins og rennilásinn 
sem nær frá bringu upp í háls, bakvasana fyrir 
vatnsflöskur og svo skiptinguna við bringu 
sem  oft er prýdd með áletrun. Áletrunina sá 
ég alfarið um. Mig langaði að áletrunin myndi 
minna á merkingar hjólreiðakeppnistreyja á 
veglegan hátt. Svo í stað þess að prenta á 
treyjuna eða strauja plastmerkingu eins og 
tíðkast, þá tókst mér að finna velúrefni sem 
hægt var að skera út í og strauja á. Eftir að 
Jón Ingi hafði klárað að sauma tók ég við og 
setti á merkingar. Númer hjólsins var haft í 
aðalhlutverki merkinganna til að reyna sýna 
kaupandanum að treyjan sé hluti af hjólinu og 
að hana sé ekki hægt að fá nema að reiðhjól 
sé keypt.

SvanaHjörð:

Á sýningunni langaði mig að gefa tilfinningu 
fyrir þeim þáttum sem ég taldi mikilvæga í fari 
SvanaCycles. Upphaflega ætlaði ég að sýna 
þann pakka sem kaupandinn fær við afhentingu 
reiðhjólsins. Sú hugmynd þróaðist svo út í að 
reyna ná fram þeim þætti að SvanaCycles hannar 
hjólið eftir óskum kaupandans og sérsmíðar 
hjólastellið. Útfærsla þess var að blása upp 
grunnteikningu af hjóli frá SvanaCycles upp í 
raunstærð og raða saman stálrörum sem mynda 
sérsmíðaða hjólastellið. Ásamt því sýndi ég 
hjólatreyju sem fulltrúa SvanaHjarðarinnar og 
letursettin þrjú og notkun þeirra. 

Það var gaman að geta sýnt nokkra 
mismunandi hluti því ég fann fyrir því að flestir 
sem ég talaði við um verkið höfðu áhuga á 
einhverjum hluta þess. T.d. höfðu margir 
mikinn áhuga á hjólatreyjunni og gáfu mér mikið 
hrós fyrir hana á meðan SvanaLetrið er í raun 
vinnufrekasti hluti verksins. Nú hefur meira að 
segja Magnús Ragnarsson, kaupandi fjórða hjóls 
SvanaCycles (SC04), beðið mig um að búa til 
hjólatreyju fyrir sig í stíl við sitt hjól.

Sjálfum þótti Kristmundi verkið mjög 
áhugavert. Ætli næsta skref sé ekki að sjá 
hvort til sé framtíð fyrir þá hönnun sem til 
hefur orðið í þessu útskriftarverkefni í þróun 
SvanaCycles

(Mynd 4)

(Mynd 6)

(Mynd 5)

Myndir 5, 6 og 7.
Verk höfundar frá útskriftarsýningu BA 
nema á Kjarvalsstöðum 2018.

Mynd 4.
Fyrsta útgáfa af SvanaHjólatreyju.

Endir og mögulegt upphaf



(Mynd 7)

Stálsmiður í Garðabæ smíðar sér reiðhjól 
snemma árs 2017. Undir lok sama árs 
hefur hann smíðað tvö hjól til viðbótar vegna 
eftirspurnar – og er að leggja lokahönd 
á það þriðja. Í kjölfarið verður íslenski 
hjólaframleiðandinn SvanaCycles til. 

Stell reiðhjóla SvanaCycles eru smíðuð 
frá grunni á verkstæði stálsmiðsins, en 
hann getur því lagað reiðhjólið út frá óskum 
kaupanda. Í því felst sérstaða SvanaCycles á 
innlendum reiðhjólamarkaði: möguleikanum 
til að uppfylla óskir hvers og eins 
reiðhjólanotanda. Hér er grafísk hönnun notuð 
til að aðstoða SvanaCycles við að ná fótfestu 
á innlendum reiðhjólamarkaði – og koma 
sérstöðu sinni á framfæri.
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