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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. Óheimilt er 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.  
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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verða aðferðirnar sem við notum í dag til að merkja heimili – dyrabjöllur eða 

póstkassa – með nöfnum heimilisfólks skoðaðar út frá sjónarhorni grafískrar hönnunar og þá 

sérstaklega upplýsinga- og leiðarvísahönnunar. Margt getur haft áhrif á ákvörðunartöku fólks 

varðandi útlit slíkra merkinga og skiptir þar til að mynda efnisnotkun og framsetning 

upplýsinga máli.Þá þarf einnig að líta til samhengis og aðstæðna: er um að ræða blokk, 

einbýli, anddyri, sérinngang og svo framvegis. Þá má einnig nefna að aldur, kyn og fjöldi 

heimilisfólks getur skipt máli varðandi ákvarðanir og framsetningu. Í þriðja lagi er einnig 

áhugavert að skoða hvers konar efni og tól eru notuð hverju sinni til slíkra merkinga. Ýmis 

atriði sem snerta hönnun og hönnunarvinnu, til dæmis grafískra hönnuða, fara því í gegnum 

huga okkar – meðvitað og ómeðvitað – þegar kemur að einfaldri hönnun, eins og að merkja 

eigin dyrabjöllu eða póstkassa. Í því samhengi má segja að slíkar merkingar séu eins konar 

alþýðuhönnun, það er að segja hönnun sem almenningur stundar og tekur að sér, án þess að 

litið sé beinlínis á slíkt sem hönnunarvinnu og hvað þá upplýsingahönnun. Í ritgerðinni eru 

slíkar merkingar skoðaðar sem alþýðuhönnun meðal annars út frá kenningum í þjóðfræði 

varðandi híbýlarannsóknir og liminality (tímabundnar merkingar).  
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Inngangur  

Margt sem við gerum í daglega lífinu gerum við án þessa að leiða hugann að því sérstaklega; 

hvað við erum nákvæmlega að gera, hvaða reglum fylgt er eftir og af hverju. Vani, venjur og 

reglur sem samfélagið og ríkið setur okkur eru víða og verða okkur oft nánast ósýnilegar, eins 

og til dæmis sú regla að gefa börnum nafn á fyrstu mánuðum lífs þeirra, eða að æskilegt sé að 

flytja að heiman fyrir vissan aldur. Við fylgjumst einnig með umferðaljósum og skiltum sem 

setja fram viss skilaboð sem við meðtökum án þess að pæla neitt sérstaklega í framsetningu 

þessara skilaboða, og svo fylgjum við flest öll þeim sið að merkja heimili okkar með nöfnum 

heimilisfólks á nokkuð tiltekinn, reglufastan og kerfislægan hátt – án þess að pæla endilega í 

öllum ákvörðunum sem þó liggja að baki. 

Aðferðirnar við að merkja heimili með nöfnum heimilisfólks eru nokkrar og margt 

getur þar haft áhrif á ákvörðun fólks varðandi útlit, efnisnotkun og framsetningu þessara 

upplýsinga, eins og til dæmis hvort um er að ræða blokk, einbýli, anddyri, sérinngang og svo 

framvegis. Þá má einnig nefna að aldur, kyn og fjöldi heimilisfólks getur skipt máli. Í þriðja 

lagi er einnig áhugavert að skoða hvers konar efni og tól eru notuð hverju sinni. Ýmis atriði 

sem snerta hönnun og hönnunarvinnu, til dæmis grafískra hönnuða, fara því í gegnum huga 

okkar – meðvitað og ómeðvitað – þegar kemur að einfaldri hönnun, eins og að merkja eigin 

dyrabjöllu eða póstkassa. 

 Árið 2007 fluttu amma mín og afi í blokk í Norðlingaholti eftir að hafa búið á Víðimel 

frá því 1970. Þegar ég kom í heimsókn þegar þau voru nýflutt inn tók ég eftir því að á 

hurðinni þeirra var kominn platti sem nöfn þeirra höfðu verið rist í, sá sami og hafði verið á 

hurðinni á Víðimelnum. Ég var sjálfur nýfluttur að heiman í blokk þar sem ákveðið kerfi var á 

því hvernig íbúðir voru merktar. Þar hugsaði með mér að þetta væri eitthvað sem ég ætti ekki, 

platta með nafni mínu rist í – og hef ég ekki enn eignast einn slíkan. Þetta fékk mig til að 

velta fyrir mér þessu fyrirbæri, það að merkja heimili okkar með nöfnum heimilisfólks.  

 Annað sem vakti áhuga minn á þessu viðfangsefni voru merkingarnar á hurðunum í 

fjölbýlishúsinu mínu. Þetta er nýtt hverfi og í húsinu sem ég bý í eru fjórar íbúðir með 

sérinngang. Hurðirnar eru þrískiptar og á efri tveimur hlutum hurðarinnar eru rúður en á 

neðsta hlutanum er viður. Á rúðurnar er límd filma þvert yfir sem á að líkja eftir sandblásnu 

gleri. Í þessa álímdu filmu er svo búið að skera út nöfn íbúa. Enginn notast þó við sama letur 
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né sömu uppsetningu nafnanna. Þessi aðferð er mjög staðbundin og er ólík þeirri aðferð sem 

amma mín og afi voru með á sinni hurð, því ekki er hægt að taka álímdu filmuna af með góðu 

móti án þess að skemma hana, og koma fyrir á nýju heimili þegar íbúarnir flytja, líkt og 

amma og afi gerðu. Og við það bættist enn annar vinkill á þessa rannsókn mína, sem ég var 

byrjaður að framkvæma án þess að hafa tekið þar ákvörðun um: hér var um einnota merkingu 

að ræða sem hafði allt annað gildi fyrir mér en plattinn sem amma og afi fluttu með sér og 

mun kannski varðveitast í fórum fjölskyldunnar eftir þeirra dag.  

 Rannsóknin snýst um að skoða dyrabjöllu- og/eða póstkassamerkingar sem eins konar 

alþýðuhönnun sem flest fólk stundar án þess að líta beinlínis svo á að það sé að hanna eða 

leggja ástund á einhvers konar upplýsingahönnun. Þá verður rýnt í kenningar úr þjóðfræði til 

að útskýra hvað alþýðuhönnun er og einnig litið til híbýlarannsókna til að skilja betur hvers 

konar staður heimilið er. Þá gerði ég einnig könnun á slíkum merkingum, og spyr þá hvernig 

mynstrið sé: hvað veldur því að ein merking verður öðruvísi en önnur? Er fólk ekki einmitt að 

gera það sama og upplýsingahönnuðir gera, að meta umhverfi, notkun á rými sem og 

aðstæður hvers einstaklings eða fjölskyldu þegar þar að kemur? 
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1. Nafnamerkingar á póstkössum og dyrabjöllum sem alþýðumenning og 

alþýðuhönnun 

Þegar ég var barn bjó ég á Rekagranda í vesturbæ Reykjavíkur. Þar var bjallan úr gráu stáli 

með kassalaga bjöllum og merkingum með númerum íbúða. Við hliðina á bjöllunum var stór 

svört tafla og á henni voru kubbar, ekki ósvipaðir LEGO kubbum, með bókstöfum. Þessum 

kubbum var raðað upp og mynduðu þeir nöfn íbúa og númer íbúða. Ég man að pabbi bölvaði 

þessari töflu því það var í hans verkahring að skipta um nöfn þegar einhver íbúanna flutti burt 

þar sem listanum var raðað í stafrófsröð. Því þurfti hann að rífa stóran part af kubbunum af 

töflunni til að koma nýju íbúunum fyrir og við það færðust öll nöfnin ýmist upp eða niður 

– allt eftir því hvar nöfn nýju íbúanna voru í stafrófinu. Eflaust hefði verið einfaldara að raða 

listanum bara eftir íbúðum. En hér skiptu nöfn íbúanna mestu máli því okkur eru gefin nöfn 

meðal annars til þess að hægt sé að koma til okkar upplýsingum og henda reiður á ýmsum 

kerfum: hver býr hvar, á hvað, skuldar hvað og má gera hvað, svo eitthvað sé nefnt. Og til 

þess að kerfið virki þarf að vera hægt að ná til okkar sem einstaklinga.  

Nafn er  okkur gefið af forsjármönnum okkar, yfirleitt foreldrum, og er þeim skylt 

samkvæmt lögum að nefna okkur innan sex mánaða.1 Það nafn berum við í flestum tilfellum 

alla ævi og þurfum að lifa með þeirri ákvörðun forsjármanna okkar. Þó má breyta um nafn 

– en þó bara einu sinni nema sérstakar aðstæður komi upp. Á Íslandi þarf nafngiftin að lúta 

ákveðum lögum og reglum sem okkur er sett af ríkisstofnun sem nefnd er mannanafnanefnd. 

Fullt nafn samanstendur af eignnafni, millinafni og svo kenninafni, það er: föður- eða 

móðurnafni eða ættarnafni. Þetta nafn okkar er síðan sú merking sem mun birtast víða og má 

þar nefna sem merking á fatahengi í leikskóla, á nafnspjöldum, á legsteinum eða á 

gluggapósti. Þessar merkingar eru mjög oft eins konar alþýðuhönnun, meira að segja má 

hanna eigin legstein – velja letur og leturstærð sem og myndir – inni á vefsíðum eins og 

granithollin.is. Sum sé: fólk sem er ekki menntað í merkingum eða hönnun tekur að sér að 

búa til þessar merkingar, koma upplýsingum til skila, og skreyta jafnvel miðilinn samkvæmt 

eigin smekk. Þetta getum við einnig séð á  dyrabjöllum, hurðum og póstkössum, en sú 

hversdagslega notkun á merkingum með nöfnum manna er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

                                                 
1
 „Meginreglur um mannanöfn“, Úrskurður og álit, Dómsmálaráðuneytið, án útgáfudags, sótt 11. desember 

2017, https://www.urskurdir.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnaskra/Um_nofn/. 



 

10 

1.1. Að skrifa og merkja með nafni: fyrstu skrefin í átt að hönnun? 

Við lærum að skrifa nafnið okkar og með tímanum þróum við og hönnun undirskrift okkar 

sem við svo notum við hin ýmsu tækifæri. Kannski má sjá undirskrift okkar sem eitt fyrsta 

skref hvers og eins inn í hönnun og hönnunarhugsun – þar sem gera má ráð fyrir því að allir 

hugi að undirskrift sinni og útliti hennar á einhverjum tímapunkti. Undirskrift okkar verður 

síðan nánast að eins konar marki (e. logo) okkar, enda komumst við upp með að krota eigin 

útgáfu af nafni okkar á kvittanir þótt textinn sé ólæsilegur, en útlit hans líkist þó alltaf fyrri 

útgáfum okkar af þessari sömu undirskrift. Þrátt fyrir það er okkur ekki beinlínis kennt að 

hanna undirskrift okkar til dæmis í skólakerfinu þar sem við þó lærum skrift. Við notum 

undirskrift til dæmis sem staðfestingu á samningi, kvittum í gestabækur, skrifum það á 

merkimiða á gjöfum og svo framvegis. Einnig er notast við prentletur til að mynda nöfn fólks 

og er það hannað af öðrum en okkur sjálfum, en um leið er það ekki samþykkt að nota þess 

konar útgáfu af nafninu okkar á samninga og kvittanir – jafnvel þótt læsilegra sé en eigin 

handskrifaða undirskrift 

Nöfn og undirskriftir má setja í samhengi við merki (e. logo) og merkjasögu. Í nýlegri 

bók Gísla B. Björnssonar – Merki og form – kemur fram að uppruna merkja megi rekja til 

innsigla og mynstra ákveðinna aðila eða stofnana, þar sem til dæmis einstaklingar merkja sér 

eignir. Slíkt má rekja aftur um fimmþúsund ár, allt til tíð Súmera í Mesampótamíu. Gísli 

bendir þar á að tilgangur marka hafi alltaf verið að „merkja sér hluti, eigna sér þá, koma sér 

jafnvel á framfæri og vernda eignarrétt sinn“.2 Þessa greiningu Gísla má setja í samhengi við 

til dæmis dyrabjöllu- og póstkassamerkingar sem gefa til kynna hver býr á viðkomandi 

heimili, og jafnframt koma slíkar merkingar á framfæri nöfnum íbúanna til dæmis til 

þjónustuaðila, allt frá pósti til pítsusendils.  

Af því að hver og einn „hannar“ sína undirskrift er gaman að skoða undirskriftir fólks  

út frá alþýðumenningu. Alþýðumenningu má í grófum dráttum skilgreina sem þá menningu 

sem stendur til hliðar við boðanir opinberra stofnanna, sem sumar hverjar (eins og 

mannanafnanefnd) fylgja reglum svo hægt sé að halda í það sem litið er á sem íslenskan 

menningararf og íslenskan sið. Nafngift Íslendinga má því sjá sem stofnanabundinn 

menningararf, en svo eru þessi lög „brotin“ í meðförum fólks þar sem fólk gefur hvert öðru 

gælunöfn, viðurnefni eða uppnefni sem ekki lúta alltaf þeim lögum sem mannanafnanefnd 

                                                 
2
 Gísli B. Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2018), bls. 32.  
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setur okkur. Til dæmis heiti ég Guðmundur en er gjarnan kallaður Gummi. Gummi er þó ekki 

nafn sem mætti nefna samkvæmt nafnalista mannanafnanefndar og þegar gælunafninu er 

slegið inn á leitarvél mannanafnaskrár segir: „Gummi er ekki á skrá yfir eiginnöfn 

drengja/stúlkna.“3 Önnur gælunöfn Guðmunda landsins gætu til dæmis verið Mundi, Mummi, 

Muggur, Gúndi og Gvendur – og með viðurnefni: Gvendur dúllari. Forn hefð er fyrir 

gælunöfnum og er um þau rætt meðal annars í Heimskringlu og íslenskum fornbréfum.4 

Nöfn þýða eða hafa skírskotun – líkt og mörk – og eru vísanirnar yfirleitt tengdar 

trúarbrögðum, náttúru, vinsælum bókmenntum eða einhverju sem finna má í því umhverfi 

sem samfélagið býr við, en þó með vissum undantekningum: til dæmis tíðkaðist ekki að gefa 

börnum nöfn norrænna ása og ásynja til forna eða allt fram á 18. öld.5  Sem dæmi má nefna, 

þá heiti ég Guðmundur Snær og er það myndað úr orðunum „guð“ sem stendur augljóslega 

fyrir Guð almáttugan og tengist þar með trú, en svo er það „mundur“ sem er merkir vernd, 

vörn eða gjöf. „Snær“ merkir einfaldlega snjór. Einnig er ég Guðmundsson og fékk því nafnið 

mitt í arf frá föður mínum. Sjá má þessa samsetningu nafna sem val foreldra minna sem fengu 

mér síðan það verkefni, að læra ekki aðeins nafn mitt heldur taka að mér að koma nafninu 

Guðmundur Snær Guðmundsson á framfæri oft á dag. Ég get síðan haft það val að stytta nafn 

mitt og jafnvel undirskrift (við sum tækifæri) í Gummi. Nafnið skiptir meðal annars máli af 

því að það er textinn sem ég þarf að koma á framfæri, með minni handskrift – en einnig þegar 

ég merki mér meðal annars bjöllu eða póstkassa. Kannski má því segja að nafn okkar sé fyrsta 

skref hvers og eins í átt að hönnun: hvernig skal miðla nafninu? 

1.2. Alþýðumenning 

Alþýðumenning eða þjóðmenning eru þjóðhættir, siðir og sögur tiltekinna samfélaga sem 

oftar en ekki eru óskráðir en ganga yfirleitt munnlega manna á milli. Til alþýðumenningar 

teljast meðal annars þjóðsögur, þjóðlög og þjóðdansar sem hafa gengið mann fram af manni í 

margar kynslóðir innan tiltekins samfélags. Oft er alþýðumenningu stillt upp sem andstæðu 

menntamenningar eða „lærðrar“ menningar – það er að segja þeirrar menningar sem er kennd 

og boðuð af ýmsum stofnunum eins og til dæmis skólum eða kirkjum. Sem dæmi má nefna að 

í grein bandaríska þjóðfræðingsins Alan Dundes – „Who are the Folk?“ – bendir hann á að 

alþýðulækningar séu það sem stendur eftir þegar vísindalegar og viðurkenndar lækningar hafa 

                                                 
3
 „Meginreglur um mannanöfn“. 

4
 Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson, Nöfn Íslendinga (Reykjavík: Heimskringla, 1991), bls. 48. 

5
 Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson, Nöfn Íslendinga, bls. 19.  
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verið skilgreindar.6  

Partur af alþýðumenningu er til dæmis handverk, sem erfist kynslóð fram af kynslóð, 

og er eins konar alþýðuhandverk sem ekki er beinlínis kennt í skólum. Sem dæmi um slíkt 

handverk má til dæmis nefna rúmfjalirnar íslensku sem voru búnar til af alþýðufólki á 

sautjándu öld og fram á þá nítjándu. Í rúmfjalirnar var skorið út margvísleg munstur og 

myndir, auk áletrana með höfðaletri og þá yfirleitt eitthvað trúarlegt, eins og til dæmis 

vísubrot eða bænir á borð við: „Vertu hér yfir og allt í kring“ eða „Blessa þú drottinn bæ og 

lið“.7 Þó er ein rúmfjöl sem Þjóðminjasafnið hefur undir höndum sem sker sig úr sökum þess 

hve útskurðinum svipar til útsaums.8 

Alþýðumenning hefur verið viðfangsefni þjóðfræðinga lengi en í greininni „Þjóðfræði 

og menningarpólitík“ sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins árið 2003 og er eftir Valdimar Tr. 

Hafstein kemur fram að viðfangefnin geti til að mynda verið málshættir, sögur, leikir, hönnuð 

mynstur og verkfæri og smíð þeirra: 

Hitt auðkennið á sjónarhorni þjóðfræðinga er að þeir beina sjónum fyrst og fremst að 

viðfangsefnum sem falla utan við opinbera menningu. Þjóðfræðin rannsakar það sem tekið 

er sem gefið; hún grennslast fyrir um forsendur þess sem þykir sjálfsagt, en er það ekki 

endilega, og spyr um mikilvægi þessara hversdagslegu forsendna mannlífsins.9  

 

Valdimar segir einnig að í sérhverjum hópi séu ýmsar hefðir sem ramma inn samskipti manna 

og þar sem hugðarefni hópsins birtast. Út frá þessu sjónarhorni langar mig að taka póstkassa- 

og dyrabjöllumerkingar alvarlega, nokkuð sem alþýða fólks hefur fyrir og býr til (stundum í 

höndunum), en við leiðum svo sjaldan beinlínis hugann að.  

1.3. Híbýlarannsóknir  

Segja má að híbýlarannsóknir hafi sótt í sig veðrið á síðasta áratug. Víðtækar þverfræðilegar 

rannsóknir á húsum og heimilum hafa farið fram, en þau verið viðfangsefni arkitekta, 

heimspekinga, þjóðfræðinga, mannfræðinga og fleiri. Einnig grafískrar hönnunar og má þar 

nefna BA-ritgerð Emmu Theodórsdóttur, Letur sem stofustáss: Frá rúmfjölum til 

leturlímmiða, týpógrafía innan veggja íslenskra heimila. En þá má einnig nefna ritgerð 

Sigrúnar Hönnu Þorgrímsdóttir í þjóðfræði, Heimilið er hægfara atburður. Þjóðfræðileg 

greining á stúdentaíbúðum, en sú ritgerð sýnir vel hvernig lesa megi í heimili fólks 

                                                 
6
 Alan Dundes, „Who are the Folk“, í Interpreting Folklore (Indiana: Indiana University Press, 1980), bls. 1. 

7
 Sjá: E. E. G., „Sjónbók húsfreyjunnar: Rúmfjöl með útsaumsrósum“, Húsfreyjan 17. árg, 2. tbl., (1966): bls. 

20-21. Einnig: J. G., „Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna“, Tíminn 7. ágúst 1977, bls. 20-21. 
8
 E. E. G. „Sjónbók húsfreyjunnar: Rúmfjöl með útsaumsrósum“, bls. 20-21. 

9
 Valdimar Tr. Hafstein, „Þjóðfræði og menningarpólitík“, í Lesbók Morgunblaðsins, 5. apríl 2003, bls. 10-11. 
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upplýsingar um það sjálft, stöðu þess og smekk. En af hverju er vinsælt að skoða heimilið? 

Heimili er griðastaður einstaklinga og fjölskyldna sem keppast við að gera híbýli sín sem 

heimilislegust – það er að segja: að breyta húsi í heimili. Sumt er keypt inn á heimilið en 

annað er búið til innan veggja heimilisins og spila þar ákveðnir siðir og handverk stórt 

hlutverk.10 Í þessu samhengi má minna á að merkingar á póstkassa og dyrabjöllur eru mjög 

gjarnan búnar til inni á heimilunum og mætti jafnvel sjá sem ákveðna tegund að handverki.  

Hús eru reist til margra nota. Þau hýsa allt frá einstaklingum og fjölskyldum yfir í 

heilar stofnanir, fyrirtæki og verksmiðju. Mikill munur er þó á merkingum heimila og svo 

fyrirtækja og stofnana þar sem fyrirtæki og stofnanir vilja að eftir þeim sé tekið og keppast 

við að hafa merkingar sem greinilegastar. Fólk keppist kannski ekki við að láta alla vita hvar 

það á heima – það tíðkast almennt ekki að fólk beinlínis auglýsi að það eigi heima á tilteknum 

stöðum með stærðarinnar skiltum – en samt er hvati að merkja sér heimilið sitt með nafni og 

þá aðallega af praktískum ástæðum. Hús og heimili ganga í gegnum ýmsar breytingar frá 

upphafi sínu til endimarka, til dæmis eru sett ný gólfefni, nýir litir á veggi, sófum er skipt út 

og innréttingum o.s.frv. Tískustraumar koma og fara og hafa áhrif á útkomuna. En umfram 

allt er heimilið griðastaður og við keppumst við að gera hann sem bestan fyrir okkur því jú 

þar eigum við heima. Að sama skapi segir heimilið ýmislegt um „okkur“. Um fjárhag, 

félagslega stöðu og stíl. Í ritgerð Sigrúnar Hönnu kemur einmitt fram að heimilið sé 

„kjaftaskur sem getur ekki setið á sér“  og verður með tímanum að „portrett þess sem byggir 

það“.11  

 Þegar flutt er á nýjan stað komum við hlutum fyrir í nýja rýminu, oft hlutum sem voru 

mögulega á okkar fyrra heimili og jafnvel kaupum okkur nýja hluti og losum okkur við aðra. 

Við flutninga reynum við að afmá ummerki fyrrverandi íbúa hvort sem það er lykt eða rusl 

eftir þá sem bjuggu þar áður.12 Eitt af því táknrænasta í þessum „hreingerningum“ og 

„hreiðurgerð“ er að fjarlæga merkingar á póstkössum og bjöllum og setja upp okkar eigin. 

Kannski má segja að það sé punkturinn yfir i-ið, þegar kemur að því að breyta húsi í heimili: 

að merkja sér það.  

                                                 
10

 Sjá til dæmis: Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, „Heimilið er hægfara atburður. Þjóðfræðileg greining á 

stúdentaíbúðum“, mastersritgerð til þjóðfræði, Háskóli Íslands, 2015. 
11

 Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, „Heimilið sem hægfara atburður“, bls. 20. Sigrún Hanna vísar hér í Michel de 

Certau og Luce Giard, The Practice of Everyday life (Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 

1998), bls. 145-148. 
12

 Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, „Heimilið sem hægfara atburður“, bls. 18. 
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1.4. Liminality: Tímabundnar merkingar á póstkössum og dyrabjöllum 

Þetta tímabil flutninga – þegar húsi er breytt í heimili – má tengja við kenningar mann- og 

þjóðfræðingana Arnold van Gennep og Victor Turner um millibilsástand (e. liminality). 

Millibilsástand vísar í tímabilið sem varir á milli þess sem umbreyting á sér stað: frá því hún 

hefst og þar til henni er lokið. Þar sem van Gennep og Turner skoðuðu gjarnan helgisiði 

ýmissa hópa varðandi lífshlaup einstaklingsins, væri nærtækast að taka tímabilið þar sem 

einstaklingur er að breytast úr barni í fullorðinn mann eða konu. Millibilsástandið er þá 

tíminn þar sem þessi manneskja er hvorki barn né fullorðin. Við slíka umbreytingu – sem og 

aðrar umbreytingar – verða til ákveðnir breytingasiðir, sem Turner kallar „liminality“. Slíkir 

siðir eiga sér stað á jaðartímabili þar sem ýmsar reglur og venjur sem annars eru í hávegum 

hafðar innan samfélagsins eru lagðar til hliðar um hríð. Þá má stunda einhvers konar hegðun 

sem að öllu jöfnu er ekki samþykkt eða ekki álitin vera það sem ætti almennt að viðgangast. 

Turner benti þá á, að á slíkum tímabilum geti fólk einmitt fengið að tjá sig öðruvísi en 

vanalega.13 

Þegar fólk er nýflutt inn í nýtt húsnæði er nafn fyrrverandi íbúa enn á póstkassa eða 

bjöllu. Nýir íbúar setja því stundum upp tímabundnar merkingar sem gefa til kynna að gömlu 

íbúarnir séu þar ekki lengur en um leið að nýju íbúarnir séu ekki alfarið búnir að koma sér 

fyrir. Þetta má sjá sem tímabundið millibilsástand eins og Turner fjallar um. Í þessu 

millibilsástandi er gripið til þess efnis sem er hendi næst, til dæmis er notaður bútur úr 

pappakassa eða umslagi utan um gluggapóst, og þetta efni er notað til að setja nöfn nýju 

íbúanna yfir nöfn fyrri íbúa. Þetta er umborið en er ekki séð sem eitthvað sem ætti að verða að 

almennri reglu eða framtíðarlausn. Í þessu samhengi má nefna að fólk sem flutti í 

fjölbýlishúsið þar sem ég bý reif part af pappakassa og settu yfir nöfn fyrri eigenda sem eru 

skorin út á filmu og límd á gluggann á hurðinni. Oft getur þetta millibilsástand þróast í að 

vera til frambúðar – það er að segja ef merkingin ílengist og fær síðan jafnvel það hlutverk að 

vera þar um ókomna tíð. En þá má einnig búast við því að kvartanir berist eða að 

umburðarlyndið gagnvart því sem átti að vera tímabundin lausn þverri.  

                                                 
13 Victor Turner, „Liminality and Communitas“, í The Performance Studies Reader. 2. útgáfa (New York: 

Routledge, 2007), bls. 89-90. 
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Mynd 1 Tímabundin merking sem nágrannar mínir gripu til. Sjá má merkinguna sem dæmi um „liminality“. Undir 

tímabundnu merkingunni er einnota merking sem fyrri eigendur gátu ekki tekið með sér.  

Tímabundna merkingin segir okkur að hér eigi breytingar sér stað, eitthvað sé að breytast í 

húsinu. Efniviðurinn og límbandið gefur það sterklega til kynna og jafnvel einnig valið á 

skriffærum. Allt þetta hefur ekki langan endingartíma (efni úr tússlitum upplitast fljótt og 

hverfur nánast á nokkrum vikum). Mynd 1 sýnir því gott dæmi um merkingu sem á að vera 

tímabundin – þegar hún er hönnuð eða búin til – en gefur um leið til kynna að ákveðin 

umbreyting sé að eiga sér stað.  Að baki má sjá dæmi um einnota merkingu sem eigendur geta 

ekki tekið með sér með góðu móti, eins konar leifar fyrri eigenda sem eru nú fluttir en þó ekki 

með öllu horfnir. Þeir eru einnig í umbreytingarástandi, líkt og nýju eigendurnir sem eru að 

koma sér fyrir.  

Hús er líklegast ekkert heimili nema ákveðið fólk hafi þar aðsetur eða haldi þar sinn 

griðastað. Heimilinu er því að segja má komið á framfæri með vissum merkingum, sem 

heimilisfólk tekur að sér að útfæra og festa á húsið. Því er eflaust óhætt að halda því fram að 

slíkar merkingar – nöfn heimilisfólks á einhvers konar efni – sé hálfgerð heimilishönnun eða 

alþýðuhönnun sem lýtur ekki mörgum reglum almennt og því hefur fólk nokkuð frjálsar 

hendur þegar kemur að hönnun slíkra „heimilislegra“ merkinga. Þær ákvarðanir sem fólk 

tekur eru því nokkuð áhugaverðar – ákveði fólk að merkja heimili sitt yfirhöfuð.  
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2. Dyrabjöllu- og póstkassamerkingar í fjölbýlis- og einbýlishúsum út frá 

upplýsingahönnun 

„Wayfinding“ eða leiðarvísar komavið sögu á hverjum degi í hversdagslífi fólks og leynast 

víða. Leiðarvísar hjálpa okkur við að rata og komast leiðar okkar eins og til dæmis í 

umferðinni, á milli sala í Hörpu eða til að finna rétta landganginn á flugvelli. Bókstafir, orð, 

setningar og stórir textar á skiltum eiga að vera vel læsilegir og sýnilegir og skiptir 

staðsetning líka lykilmáli. Læsileiki er sá eiginleiki sem er hvað mikilvægastur á skiltum – 

miklu frekar en í bókum og á öðrum prentmunum. Í merkja- og upplýsingahönnun er 

mikilvægt að hafa í huga að læsileiki skuli aldrei lúta fyrir tískustraumum og útliti – skiltum 

er alltaf ætlað að koma upplýsingum til viðtakanda og það sem fyrst. Grafíski hönnuðurinn 

Gísli B. Björnsson kemur m.a. inn á þetta í bók sinni Merki og form í samhengi við merki (e. 

logo):  

Reynslan segir að of mikil áhrif tísku á hönnun merkja getur verið óæskileg. Merki 

sem talið er nýtt eða nýstárlegt í dag getur orðið gamalt eða gamaldags á næsta ári, 

hluti genginnar tísku. Því er ekki heppilegt að merki sem á að vera ótímabundið og 

lifa lengi sé of tengt tískustraumum líðandi stundar. Hönnuðurinn verður að vera 

meðvitaður um þessa hættu …  

 

Notandi á þá einnig að geta greint strax upplýsingarnar og einnig þarf að gera ráð fyrir því að 

hann sé jafnvel á ferð, svo sem í bílaumferð.14 Sumar leturgerðir, eins og til dæmis 

leturgerðin Frutiger, er hönnuð með allt þetta í huga.  

 

Mynd 2. Frutiger er dæmi um leturgerð sem hentar vel í hönnun leiðarvísa. 

Letur á leiðarvísum skal vera einfalt en þó ekki svo einfalt að það uppfylli ekki þau 

lögmál sem við höfum sett okkur á formum bókstafa. Einnig þarf að vera góður greinarmunur 

                                                 
14

 Per Millerup, Wayshowing: A Guide to Environmental Signage Principles and Practices (Baden: Lars Müller 

Publishers, 2005), bls. 129. 



 

17 

milli bókstafa, á milli talna og bókstafa – og einnig á milli allra talna. Letur sem eru þjöppuð, 

það er að segja þau sem taka lítið pláss á grunnlínunni, hafa lítið andrými. Mikilvægt er að 

gæta vel að andrýminu, enda er mikilvægt, eins og Gísli B. bendir á í sömu bók, að aðskilin 

form renni ekki saman.15 Einnig þarf að muna að letur sem eru gleið – og þau sem eru hugsuð 

til skrauts – draga líka úr læsileika Og þá sérstaklega varðandi bókstafina sem hafa „auga“ og 

„belg“, eins og til dæmis stafirnir a, b, d og e. Lengd háleggs og lágleggs hefur einnig mikil 

áhrif og því er hentugra að nota letur sem hefur bæði langa háleggi og lágleggi. Bold og italic 

er erfiðara að lesa og ætti bara að nota í sérstökum tilfellum. Mælt er með að nota ekki bara 

hástafi í skiltum þar sem auðveldara er að greina á milli lágstafa heldur en á milli hástafa. 

Undantekningin á hástafareglunni er þó „merki“ eða þekkt „orð“ sem vara okkur við hættum 

eða hafa einhvers konar vald, eins og til dæmis orð eða hættuviðvaranir á borð við: STOPP, 

VARÚÐ eða HÆTTA.16 

 Reglur um uppsetningu og hönnun skilta eru ekki lögbundnar alþjóðlega – og þar er 

engin ein hönnun ráðandi til að mynda á milli borga eða landa. Þó skipta ákveðnar reglur 

miklu máli þegar það á að leiðbeina fólki rétta leið. Sem dæmi má nefna að gangbrautarljósin 

í gömlu Austur-Berlín líta allt öðruvísi út en gangbrautarljós gömlu Vestur-Berlínar, en þó er 

rauði og græni liturinn notaður á sama hátt, og mannslíkaminn sem tákn er í svipuðum 

stellingum eða á sömu hreyfingu. 

 

Mynd 3 Gangbrautarljós Austur-Berlínar. 

Þó eru alþjóðlegir staðlar til staðar, eins og til dæmis í umferðaskiltum – það er að segja 

í formum og myndmáli. Þó er oft munur milli landa á teikningum myndmálsins. Þessar reglur 

                                                 
15

 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 24. 
16

 Per Millerup, Wayshowing, bls. 129.  
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eru þó gjarnan brotnar. Má sjá þessar merkingar sem dæmi um nokkuð staðlaðar merkingar 

sem fylgja þröngum regluramma. Gaman er að endurspegla slíkar merkingar í merkingum 

fólks á póstkössum eða dyrabjöllum því þar ríkja engar ákveðnar lögbundnar reglur sem allir 

verða að fara eftir en þó má greina sterk endurtekin mynstur sem flestir virðast tileinka sér 

meðvitað eða ómeðvitað og skilja. Hér má nefna að ákveðnar reglur virðast vera meira 

áberandi í fjölbýlishúsum og hefur þar áhrif hversu margar íbúðir eru í húsinu. Því fleiri sem 

íbúarnir eru, því meira áberandi eru reglurnar. Og má kannski setja þá reglu í samhengi við 

umferðarskilti og gangbrautarljós: margir þurfa að notast við þau kerfi þar sem húsin eru 

fjölmenn, og því eru kerfin sem í notkun eru mun reglufastari. Þá verða merkingar á 

dyrabjöllum og póstkössum einnig æ reglufastari, samhliða vexti fjöldans sem fer um rýmið. 

Þetta má meðal annars skrifa á það að í stærri fjölbýlum eru yfirleitt starfandi eins konar 

húsráð eða félög sem sjá um að taka ákvarðanir fyrir hönd allra einstaklinganna, ekki svo 

ólíkt til dæmis enn stærri stofnunum og ráðum sem ráða merkingum á umferðarskiltum og 

öðrum sambærilegum leiðarvísum.  

2.1. Merkingar í fjölbýlishúsum 

Í nýrri og stærri fjölbýlishúsum eru merkingarnar mjög skipulagðar. Þar má gjarnan sjá bæði 

lista yfir alla íbúana og númer íbúða á bjöllum og póstkössum. Í mörgum blokkum, eins og til 

dæmis í Álftamýrinni, eru bjöllur merktar af íbúunum sjálfum en þar er líka listi, sem 

húsfélagið  útbýr, með nöfnum íbúa og númerum íbúða. Í nýlegri fjölbýlishúsum er yfirleitt 

fengið fyrirtæki til að sjá um sameign og þar með líka merkingar á bjöllum og póstkössum. 

Oftast er notað letrið Helvetica. Letrið var mikið notað á leiðarvísa en er þó ekki hannað fyrir 

slíka notkun, eins og til dæmis leturgerðin Frugtiger. Við hönnun Helvetica var ekki passað 

almennilega upp á bil milli stafa sem getur orðið helst til of þröngt – form byrja að renna 

saman. Einnig tók ég eftir því að í þeim stigagöngum sem ég skoðaði þar sem þjónusta fyrir 

sameign var aðkeypt voru líka hurðir merktar með nöfnum íbúa, en ekki bara númeri íbúðar. 

Þar voru öll nöfn alltaf í hástöfum sem gerði það að verkum að þau voru ill læsileg.  
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Mynd 4. Heimilisfólk að Austurbrún 4. Hæðir eru teknar fram og á miðum má sjá nöfn íbúa og íbúðarnúmer. 

Mörg fjölbýlishús í eldri kantinum eru ekki með anddyri og því eru dyrabjöllurnar þar 

utandyra. Það er ljóst að útivera merkinganna hefur áhrif á gæði þeirra. Þar er læsileika helst 

ábótavant og þá sérstaklega vegna þess að þar er oft einungis notaður prentpappír eða 

límmiðar og verða margir hverjir fljótlega mjög veðraðir, upplitast og fölna. Margar lausnir 

eru hins vegar til á góðum merkingum dyrabjalla sem eru utandyra og vil ég þá helst nefna 

eina merkingu við dyrabjöllu sem mér fannst mjög hreinleg en þó óhagkvæm: í fjögurra íbúða 

húsi við Skólavörðustíg mátti finna gamalt bjöllukerfi sem gæti vel verið upprunalegt. Nöfnin 

eru grafin inn í hvíta platta með svörtu steinskriftar-letri sem síðan er felldur inní bjölluna. 

Hér hefur verið fylgt ákveðnum reglum vel og vandlega. Vandamálið er þó eftirfarandi: ef 

flutningur heimilisfólks inn og úr úr húsinu er tíður er ljóst að mikið og ærið verk er að búa 
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alltaf til nýja platta og festa þá upp. 

Í flestum blokkum er reynt að hafa allar merkingar á póstkössum og dyrabjöllum sem 

þægilegastar og er því íbúalistinn oftast prentaður svo auðvelt er að skipta um nöfn í tölvu 

– og prenta út aftur – ef flutningar eiga sér stað. Þó er þetta ekki alltaf bara á A4 blaði sem er 

prentað út á heimilisprentara einhvers íbúans. Margar tegundir af töflum eru til og í flestum 

tilfellum er hver íbúð prentuð út á miða og miðanum síðan komið fyrir í þar til gerðu hólfi í 

töflunum. Einnig er mikið notast við töflur þar sem álplötur eru notaðar, sem hægt er að taka 

úr og setja nýjar. Þá eru einnig nöfn prentuð á límmiða eða skorin út á fólíu sem síðan er 

komið fyrir á álplötunum. Þessi aðferð er víða notuð við merkingar í nýjum blokkum.  

Í mörgum eldri blokkum eru enn notaðar gamlar töflur eins og pabbi minn sá um á sínum 

tíma, má þar til dæmis nefna blokkirnar við Sólheima. Þar er notast við töflu þar sem hverjum 

og einum staf er rennt inn í rifur á töflunni og þannig mynduð nöfn íbúa. Þetta er fremur 

óhagkvæmt en fallegt að horfa á – og sker sig úr af þeim aragrúa tafla og skilta sem eru í 

blokkum Reykjavíkur. 

Mynd 5 Gamalt bjöllukerfi við Skólavörðustíg: Steinskrift í hvítan platta. 
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Mynd 6 Tafla með nöfnum íbúa í Sólheimum. Nöfnin eru í stafrófsröð. 

2.2. Merkingar við einbýlishús og sérinngangar 

Í einbýlishúsum og fjölbýlishúsum með sérinngang eru yfirleitt notaðir eins konar plattar. Í 

þessa platta hafa nöfn allra íbúanna verið grafin og er hann svo festur á útidyrahurðina, líkt og 

amma og afi gerðu á sínum tíma. Í öðrum tilvikum er miðum komið fyrir í hólf við bjöllurnar. 

Einnig er notast við filmur í rúðum hurða. Það sem vekur athygli þegar einbýlishús og 

sérinngangar eru skoðaðir er að við slíka sérinnganga er gjarnan „brugðið á leik“ með 

merkingarnar – það er að segja, ekki er leitast við að fara eftir einu kerfi. Þessar merkingar 

eru því enn fjær vinnu og hugmyndum upplýsingahönnuða um skilmerkilegar merkingar en 

merkingarnar sem við getum séð við stóru fjölbýlishúsin.  

Skreytingar á merkingum við sérinnganga eru til dæmis blómamynstur eða eins og 

tilfellinu á mynd 7 þar sem íbúarnir sjálfir eru teiknaðir. Það sem vakti athygli mína við þessa 

merkingu er að hér skipti kyn og aldursröð íbúanna máli: Konur eru sérmerktar með kjólum 

og „snúð“ í hárinu en karlkyninu svipar til gönguljósa-karlsins – karlarnir eru í buxum. Þá er 

hér einnig hin klassíska aldursröð mjög sýnileg en sú venja hefur gjarnan myndast að elsti 

aðilinn í fjölskyldunni – eða þar um bil – er hafður efstur á blaði og sá yngsti er þá neðstur. 

Þetta er algeng uppröðun en í fjölbýlishúsum er þó oft sú regla að íbúum sé raðað í stafrófsröð 

(sjá mynd 6). Á þessari merkingu hér fyrir neðan (mynd 7) er kyn, aldur og jafnvel hæð gefin 

til kynna með hæðarmun og sérmerkingum (kjólum, buxum, „snúð“ í hári).  
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Mynd 7 Merking á sérinngangi. 

 Nú mætti tengja aftur við híbýlarannsóknirnar sem fjallað var um hér að framan. Hér 

sjáum við að fjölskylda býr í þessari íbúð og við sjáum einnig handskrift. Miðinn getur sagt 

okkur ýmislegt um heimilisfólkið. Í þessu tilfelli er merkingin hugsuð til nokkurrar 

frambúðar, sem sést á því að bæði er lagt í að teikna mynd og því hvernig miðinn er límdur í 

gluggann. Hugað er að frágangi, t.d. hvernig miðinn er límdur í gluggann, og hvaða stærð 

passar í þennan glugga – miðinn passar akkúrat þegar rýnt er í „spássíur“ eða andrými 

gluggans – jafnvel þótt miðinn sé „bara“ handgerður með pappír, límbandi og einföldum 

penna.  

2.3. Merkingar á fjölbýlishúsum sem hönnuð voru sem einbýli 

Einnig var áhugavert að sjá að þar sem nokkrar íbúðir eru saman í eldri húsum sem 

upprunalega voru jafnvel hönnuð sem einbýli. Slíkt búsetufyrirkomulag er kannski 

sérstaklega áberandi í miðbæ Reykjavíkur – en þar getur hvert heimili útbúið sinn miða og 

komið honum fyrir. Þá er sem sé ekkert samræmt kerfi sýnilegt, nema þá kannski að 

miðunum er raðað lóðrétt til að gefa til kynna hver býr á hvaða hæð – og hvort íbúðin sé þá til 

hægri eða vinstri þegar gengið er inn í rýmið. Það sést yfirleitt frekar vel að húsin voru ekki 

endilega reist og smíðuð með það í huga að hafa bjöllur – og hvað þá margar bjöllur – en þá 

hefur því verið „reddað“ með misjöfnum árangri.  

Í slíkum húsum nýtur alþýðuhönnunin sín kannski einna best, þar sem hver og einn 

miði hefur sína reglu varðandi stærð leturs, tegund þess, skreytingar, verkfæri, röð íbúa eftir 

kyni og aldri, litaval, efnisval og þar fram eftir götunum. Dæmi eru um að íbúar í slíkum 
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húsum hafi að lokum ákveðið að koma upp einu sameiginlegu kerfi. Eflaust hefur þá fjölgun 

íbúa í húsinu kallað á að slíkt skref var tekið.  

 

 

Mynd 8 og 9. Dæmi um dyrabjöllur og merkingar við fjölbýlishús í miðbæ Reykjavíkur 

Samkvæmt íslenskum lögum ákveður bæjarstjórn „nöfn á götum og lætur festa upp skilti með 

þeim þar sem þurfa þykir, s.s. við gatnamót og fasteignir.“ Húseigendur eiga samkvæmt sömu 
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lögum að „merkja hús sín með húsnúmeri og eftir atvikum bókstöfum, á götuhlið eða öðrum 

áberandi stað, vegfarendum og þjónustuaðilum til glöggvunar.“17 Þetta eru sem sagt 

húsnúmer, sem allir á Íslandi verða að merkja hús sín með samkvæmt lögum. Það útskýrir 

meðal annars það að enginn – eða mjög fáir – standa í því að búa til sín eigin húsnúmer. Hins 

vegar gilda engar skráðar reglur um nafnamerkingar: Hvernig eigi að gera póstkassa- eða 

dyrabjöllumerkingar. Það er því kannski ekki óeðlilegt að dyrabjöllu- og póstkassamerkingar 

megi túlka sem alþýðuhönnun, þar sem hver og einn notar sína hönnunarhugsun til að koma 

þessum upplýsingum til skila. Óhjákvæmilega – þar sem hér er um merkingar að ræða sem 

hafa það að tilgangi að vísa fólki á réttan stað – þá eru slíkar merkingar ekki aðeins 

alþýðuhönnun þegar litið er til samþættingu lita, forma, efna og þess háttar, heldur einnig 

alþýðleg upplýsingahönnun ef svo má að orði komast.  

  

                                                 
17

 Sjá 3. kafli, 25.grein í eftirfarandi heimild: „Lögreglusamþykkt fyrir Akraneskaupsstað“, Stjórnartíðindi, 3. 

júlí 2006, sótt 29. nóvember 2018, www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=5c547f24-2e9a-4c4c-bb23-

09670bd592b9. 
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Niðurlag/lokaorð 

Í grafískri hönnun er gjarnan talað um að eitthvað ákveðið sé „fallegt“ og „rétt“, og á það 

kannski sérstaklega við í hönnun leiðarvísa þar sem reglurnar eru strangar. Samt finnst mér 

eitthvað „fallegt“ og einnig „rétt“ við það sem við sjáum í þessum merkingum sem fólk tekur 

að sér og stendur í. Það er gaman að sjá persónulegar teikningar á merkimiðum og þær 

aðferðir sem brúkaðar eru, sérstaklega í minni fjölbýlishúsum, þar sem fólk virðist hafa 

frjálsari hendur varðandi uppsetningu og útfærslu. Þó er einnig ákveðin „fegurð“ í 

kerfislægum merkingum eins og töflunni sem hangir uppi í fjölbýlishúsinu í Sólheimum, sem 

kemst kannski næst því að vera „rétta“ leiðin út frá minni reynslu sem grafískur hönnuður þó 

„ópraktísk“ sé þar sem alltaf þarf að hnika til nöfnum íbúa þegar nýr aðili flytur inn. 

Við þessa rannsókn varð mér ljóst – eða svo virðist vera – að merkingar á dyrabjöllum 

og póstkössum verði æ reglufastari eftir því sem fleiri fara um rýmið. Þetta má meðal annars 

skrifa á það að í stærri fjölbýlum eru yfirleitt starfandi eins konar húsráð eða húsfélög sem sjá 

um að taka ákvarðanir fyrir hönd allra einstaklinganna, ekki svo ólíkt til dæmis enn stærri 

stofnunum og ráðum sem ráða merkingum á umferðarskiltum og öðrum sambærilegum 

leiðarvísum. Í slíku húsnæði fær einstaklingurinn mun minna val eða frelsi til að stunda þessa 

„alþýðuhönnun“. Líklegast væri ein leið til að hafa áhrif þó, að breyta eigin nafni og fá til 

dæmis að heita Gummi í staðinn fyrir Guðmundur Snær Guðmundsson, og þar með að hafa 

áhrif á framsetninguna á töflunni í anddyri hússins.  

Umræddar merkingar eru mismunandi á milli húsa vegna þess að slíkar merkingar eru 

í raun upplýsingahönnun, en þó er gjarnan leitast við að gefa persónulegri sköpunargleði 

einnig örlítið rými. Hins vegar fer enginn að ganga svo langt að búa til eigið stafróf eða setja 

nöfn íbúanna á neon-skilti uppi á þaki. Það er því alltaf einhver rammi sem heldur utan um 

þetta kerfi en þó er, sérstaklega í minni fjölbýlishúsum, sé einnig gefið pláss fyrir 

persónulegri merkingar. Í slíkum húsum er einnig pláss fyrir tímabundnar merkingar sem 

brjóta reglurnar en eru hægt að umbera þar sem þær eiga ekki að standa til frambúðar – þó 

þær gætu endað á að gera slíkt, þar sem slíkt er í raun ekki bannað. Í stærri fjölbýlishúsum er 

erfiðara að brjóta á kerfinu, en sé það nauðsynlegt – til dæmis þegar nýr aðili er að flytja inn 

– þá er leitast við að gera það á sem minnst áberandi máta. Það má til dæmis sjá á mynd 4 

(fyrir miðju) þar sem einn íbúanna virðist vera í bold og ekki miðjusettur. Eins er merkingin 

augljóslega miði sem hefur verið settur yfir nöfn fyrri íbúa. Hér er kannski um tímabundna 

merkingu að ræða, þótt hún leitist við að líkjast upprunalegu merkingunum. Þessi tilraun er í 
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hrópandi mótsögn við aðferðir og tilraunir íbúa smærra fjölbýlis, sem sjá má á mynd 9, þar 

sem ekkert samræmi ríkir.  

Það að merkja sér heimilið er kannski ekki svo merkilegt í hugum margra. Sófinn, 

borðstofuborðið og sjónvarpið getur verið séð sem eitthvað miklu mikilvægara til að skapa 

sér heimili – eða breyta húsi í heimili. Það að velja til dæmis platta með nöfnum íbúa, til að 

merkja heimilið með, krefst þess að einnig sé valið letur, efni, form og þess vegna litur og 

ýmislegt annað, sem er á sviði grafískrar hönnunar en gefur um leið sitthvað til kynna um þá 

sem búa á staðnum. Þegar litið er til framtíðar má hins vegar velta fyrir sér hvort þessar 

dyrabjöllu- og póstkassamerkingar eigi eftir að deyja út með tímanum. Bæði er orðið algengt 

að ákveðin þjónustufyrirtæki taki að sér að velja slíkt fyrir fólk og samræma útlit í húsum og 

hverfum, eins og til dæmis með útskornum filmum. Einnig má líta enn lengra til framtíðar, og 

velta því upp hvort fólk taki kannski meira upp á að nota síma til að tilkynna komu sína og 

hætta þar af leiðandi að nota þetta kerfi, það er að segja: þessar merkingarnar sem eru í raun 

leiðarvísar (e. wayfinding). Sjálfur hef ég tekið eftir því, að ég nota þessi kerfi minna og 

minna og símann meira og meira.  
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