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Útdráttur 
Á Íslandi eru starfræktar margar björgunarsveitir og hefur skapast hefð fyrir því að þær 

beri sitt eigið merki. Merki björgunarsveitanna á Íslandi eru því mörg og notkun þeirra af 

ýmsum toga. Þau eru notuð á farartæki, einkennisbúninga og aðra smáhluti svo sem 

auglýsingar og annað útgefið efni. Þeim er einnig gjarnan flaggað í húsakynnum tiltekinnar 

björgunarsveitar. Hér verða öll þessi merki tekin saman, þau flokkuð og greind. Í fyrsta 

kafla ritgerðarinnar er fjallað um stofnun Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem varð til við 

sameiningu Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar. Er þar varpað ljósi á það af hverju 

björgunarsveitirnar eru svona margar á Íslandi. Í öðrum kafla er tilgangur og 

hönnunarmöguleikar merkja skoðaðir ásamt notkunarleiðum og táknfræði. Nauðsynlegt er 

að skilja hlutverk og notkun merkja áður en farið er í að skoða merki björgunarsveitanna 

sem eru kynnt til leiks í kafla þrjú. Þar eru þau flokkuð niður í sex flokka eftir landshlutum. 

Hver flokkur er tekinn saman og sameiginlegir eða áhugaverðir þættir merkja innan þess 

flokks útlistaðir. Í kafla fjögur er auk þess dregin upp mynd þeirra merkja sem eiga 

sameiginleg tákn, óháð landfræðilegri staðsetningu. Grafískt útlit helst í hendur við merki 

og merkjanotkun og í kafla fimm eru stofnanir sem starfa á sviði almannavarna skoðaðar 

með tilliti til þess. Gerður er samanburður milli þeirra og björgunarsveita. Velt verður 

vöngum yfir stöðu merkinga á bifreiðum og einkennisfatnaði og hvað megi betur fara í 

þeim málum. Mikill fjölbreytileiki í merkjum og ósamræmi í útliti, hjá félagi sem gegnir 

jafn veigamiklu hlutverki og almannavarnir eru, getur skapað vanda. Þróun í rétta átt hefur 

átt sér stað og er ástandið mun betra í dag en það var áður fyrr. Alltaf má þó gera betur og 

taka hlutina lengra.   



 

Efnisyfirlit 

Inngangur ............................................................................................................................. 1	
1. Slysavarnafélagið Landsbjörg verður til ....................................................................... 3	

1.1 Slysavarnafélag Íslands ............................................................................................. 3	
1.2 Landsbjörg ................................................................................................................. 3	

2. Uppruni merkja ............................................................................................................... 4	
2.1 Tilgangur merkja ....................................................................................................... 4	
2.2 Merki út á við ............................................................................................................. 6	
2.3 Táknfræði í merkjum ................................................................................................ 9	

3. Merki björgunarsveitanna ............................................................................................ 10	
3.1 Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Slysavarnafélags Íslands og 
Landsbjargar .................................................................................................................. 11	
3.2 Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes ........................................................................... 12	
3.3 Suðurland ................................................................................................................. 13	
3.4 Austurland ................................................................................................................ 14	
3.5 Norðurland ............................................................................................................... 15	
3.6 Vestfirðir ................................................................................................................... 16	
3.7 Vesturland ................................................................................................................ 17	

4. Sameiginleg tákn milli merkja björgunarsveitanna ................................................... 17	
5. Almannavarnir og notkun á grafísku útliti ................................................................. 20	

5.1 Landhelgisgæsla Íslands .......................................................................................... 20	
5.2 Slökkvilið .................................................................................................................. 21	
5.3 Lögregla .................................................................................................................... 21	
5.4 Björgunarsveitir ....................................................................................................... 22	
5.5 Samanburður ........................................................................................................... 24	

Niðurlag .............................................................................................................................. 27	
Heimildaskrá ...................................................................................................................... 29	
Myndaskrá ......................................................................................................................... 31	



 

 1 

Inngangur  
Það er janúarmánuður árið 2018. Ég hef dvalið í sumarbústað í Grímsnesinu yfir helgi og 

held heim á leið á sunnudegi. Mikið vonskuveður er og mun verra en veðurfréttir kvöldið 

áður spáðu fyrir um. Búið er að loka Hellisheiðinni við Hveragerði og þverar þar langur 

hvítur björgunarsveitarbíll veginn. Stefnan er þá tekin á Þrengslin en þegar að 

vegamótunum er komið er þar stór steingrár björgunarsveitarbíll sem lokar veginum.  

 Þarna voru á ferðinni tvær gjörólíkar bifreiðar, í mismunandi lit og með 

mismunandi merki að sinna nákvæmlega sama hlutverki, þ.e. að loka vegum. Þetta vakti 

athygli mína og fór ég að skoða fleiri björgunarsveitabíla með áherslu á merkingar þeirra. 

Það sem vakti sérstaka athygli við merkingar á bílunum voru merki björgunarsveitanna 

utan á þeim. Þar stendur hvert einasta merki fyrir mismunandi björgunarsveit. Fjöldi þeirra 

er þar af leiðandi gríðarlegur þar sem að björgunarsveitir á Íslandi eru 94 talsins.1  

 Björgunarsveitirnar á Íslandi, undir merkjum Slysavarnafélagsins Landsbjargar, eru 

samtök sjálfboðaliða sem vinna mjög óeigingjarnt starf með það að markmiði að tryggja 

öryggi landsmanna gagnvart náttúruhamförum eða slysum. Það er varla til sá Íslendingur 

sem ekki veit hvað björgunarsveit er og eiga margir einhverja tengingu við björgunarsveitir 

landsins, ýmist sem þátttakendur eða styrktaraðilar.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að skjalfesta öll merki björgunarsveita sem eru í 

notkun, flokka þau og greina. Hver er ástæðan fyrir þessum mikla fjölda merkja, er þörf á 

því að björgunarsveitir eigi merki og er samræmi í grafísku útliti björgunarsveita?   

  Ekki er til yfirlit eða safn yfir merki björgunarsveitanna á Íslandi. Við öflun 

merkjanna, fyrir þessa rannsókn, þurfti því að leita hvert og eitt uppi. Meginþorra þeirra 

var hægt að afla með leit á veraldarvefnum. Einnig var notast við skjalasafn 

Slysavarnafélags Íslands sem varðveitt er á Þjóðskjalasafni Íslands. Þau merki sem ekki 

tókst að afla með ofangreindum aðferðum voru fengin með því að senda beiðni á formenn 

tiltekinna björgunarsveita.  

 Í ritgerðinni verður fjallað um sameiningu Slysavarnafélags Íslands og 

Landsbjargar í Slysavarnafélagið Landsbjörgu. Uppruni merkja og tilgangur þeirra verður 

rakinn. Áhrif merkja út á við verða skoðuð ásamt notkunarmöguleikum þeirra og 

grunnhugmyndum táknfræði. Merki björgunarsveitanna verða tekin saman, þeim skipt upp 

í flokka eftir landshlutum og myndmál þeirra skoðað. Merki með sameiginlegum táknum 

                                                
1 Slysavarnafélagið Landsbjörg, „Slysavarnafélagið Landsbjörg - Einingatal“, sótt 5. nóvember 2018, 
https://www.landsbjorg.is/felagid/adildareiningar/einingatal; Viðtal 1 (26. Nóvember 2018). Viðtal höfundar 
við Smára Sigurðsson, formann Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 
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verða jafnframt pöruð saman í flokka. Að lokum verður grafískt útlit hjá öðrum stofnunum 

sem teljast til almannavarna skoðað og borið saman við grafískt útlit björgunarsveita.  
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1. Slysavarnafélagið Landsbjörg verður til 
Slysavarnafélagið Landsbjörg, landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi, 

varð til árið 1999 við sameiningu Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar. Samkomulag 

um sameiningu var undirritað um borð í skólaskipinu Sæbjörgu 16. apríl 1999. Stofnþing 

hins nýja félags var svo haldið þann 2. október og var Ólafur Proppé, þáverandi formaður 

Landsbjargar, kjörinn fyrsti formaður. Varaformaður varð Gunnar Tómasson, þáverandi 

forseti Slysavarnafélags Íslands.2 

 Markimiðið með starfsemi Slysavarnafélagsins Landsbjargar er að koma í veg fyrir 

slys og óhöpp, sem og að bjarga mannslífum og verðmætum. Starfsemin er nokkuð 

óhefðbundin að því leyti að hún er drifin áfram af sjálfboðaliðum og þó svo að hún teljist 

til almannavarna er hún ekki fjármögnuð af íslenska ríkinu heldur einungis með 

fjáröflunum og styrkjum.3 

 

1.1 Slysavarnafélag Íslands 
Slysavarnafélag Íslands var stofnað 29. janúar árið 1928. Mannskæð sjóslys voru ein helsta 

ástæðan fyrir stofnun félagsins enda voru hvergi á landinu til skip né bátar útbúnir 

björgunartækjum. Samhliða því var þekking fólks á björgunaraðgerðum einnig lítil sem 

engin á þessum tíma.4  
 Frá byrjun var Slysavarnafélagi Íslands ætlað að vera samtök sem næðu til allra 

landshluta. Félagið byrjaði sem stök deild fyrir allt landið og hafði aðsetur í Reykjavík. 

Fyrirhugað var frá byrjun að deildir yrðu stofnaðar víðsvegar um landið og myndu vera 

sjálfstæðar einingar innan Slysavarnafélags Íslands. Strax á fyrsta starfsári voru stofnaðar 

nokkrar deildir og á næstu árum eftir varð mikil fjölgun deilda innan Slysavarnafélagsins 

og slysavarnamál mikið í umræðunni.5 

 

1.2 Landsbjörg 
Samkomulag náðist þann 23. janúar árið 1991 milli Landssambands hjálparsveita skáta og 

Landssambands flugbjörgunarsveita um að sveitirnar skyldu sameinast undir einu nafni. 

Gert var ráð fyrir því að hið nýja félag tæki til starfa 1. júlí og að sjö manna 

bráðabirgðastjórn myndi stýra því fram að fyrsta þingi í september 1991. Ólafur Proppé, 

                                                
2 Einar S. Arnalds, Mannslíf í húfi: Saga Slysavarnafélags Íslands (Reykjavík: Mál og mynd, 2001), bls. 444-
446. 
3 „Slysavarnafélagið Landsbjörg - Um félagið“, Slysavarnafélagið Landsbjörg, sótt 8. nóvember 2018, 
https://www.landsbjorg.is/felagid/um-felagid. 
4 Einar S. Arnalds, Mannslíf í Húfi: Saga Slysavarnafélags Íslands, bls. 30. 
5 Sama heimild, bls. 135-138. 
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þáverandi formaður Landssambands hjálparsveita skáta, varð formaður og Gunnar 

Bragason varaformaður.6 Við stofnun voru aðildarsveitir Landsbjargar 22 hjálparsveitir 

skáta, 6 flugbjörgunarsveitir og 2 björgunarsveitir.7  

 

 

2. Uppruni merkja 

Elsti tjáningarmáti mannsins, svo vitað sé, er einfölduð teikning af hlutum í hans nánasta 

umhverfi. Sem dæmi má nefna hellamálverk frumbúans. Með tímanum hefur þessi 

sjónræni tjáningarmáti þróast yfir í kerfi sem við köllum stafróf. Það samanstendur af 

myndrænum táknum sem við köllum bókstafi. Þegar bókstafir standa saman mynda þeir 

orð sem að læs manneskja skilur. Nokkur orð í röð mynda svo setningu.8  

 Þó svo að stafrófið hafi rutt sér til rúms sem ein helsta leið mannsins til að tjá sig án 

talmáls þýðir það samt ekki að einfaldaðar teikningar af hlutum hafi dáið út. Gott dæmi um 

það eru merki. Í sinni einföldustu birtingarmynd táknar merki, á eins einfaldan hátt og 

mögulegt er, það viðfangsefni sem því er ætlað að standa fyrir. Fer því mikil hugsun og 

hönnun í að útbúa grafíska mynd sem getur staðið ein og sér. Ef vel tekst til við hönnun 

merkis á það að gefa til kynna viðfangsefnið sem það stendur fyrir og þeir sem berja 

merkið augum eiga hæglega að átta sig á táknrænni merkingu þess.9 

 Þörfin fyrir því að merkja eigur sínar gagnvart öðrum meðlimum samfélagsins nær 

langt aftur í tímann. Merki, ef merki má kalla, voru því fyrst um sinn notuð til þess að gera 

greinarmun á milli samskonar hluta. Sem dæmi þá brennimerkir bóndi dýrahjörðina sína til 

þess að forðast að einhver steli gripum frá honum. Listmálari merkir málverkin sín, bæði til 

þess að fólk viti eftir hvern verkið er, en einnig vegna stolts.10 

 

2.1 Tilgangur merkja 

Algengast er að fyrirtæki skarti merkjum en þó geta einstaklingar, félög, samtök og aðrar 

stofnanir notað merki til þess að gefa til kynna starfsemi sína og hvað þau standa fyrir. 

Merki hefur það hlutverk að aðgreina þann aðila sem merkið stendur fyrir frá öðrum og 

veita honum sérstöðu á markaði, hvort sem það á við í þröngu eða víðu samhengi. Hversu 

                                                
6 Friðrik G. Olgeirsson, Mannslíf í húfi II: Saga Landssambands hjálparsveita skáta, Landssambands 
flugbjörgunarsveita og Landsbjargar, landssambands björgunarsveita (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 
2017), bls. 267. 
7 Sama heimild, bls. 270. 
8 Jan van der Crabben, „Alphabet“, Ancient History Encyclopedia, sótt 15. nóvember 2018, 
https://www.ancient.eu/alphabet/; Gísli Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. 7. 
9 Gísli Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. 7. 
10 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks (London: Phaidon Press, 
1996), bls. 16. 
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vel tekst til við hönnun merkisins skiptir ekki eingöngu máli heldur skiptir meðferðin á því 

einnig miklu máli. Ímynd vel hannaðs merkis er hægt að eyðileggja með rangri meðferð og 

sömuleiðis má upphefja merki, sem þykir illa hannað, með góðri meðferð. 

 Þegar farið er í það að hanna merki getur oft verið óljóst fyrir hvað merkið á að 

standa og hvaða hlutverki það mun koma til með að gegna. Því er mjög mikilvægt að það 

liggi fyrir mjög skýr sýn um það hver skilaboð merkisins eigi að vera. Hvort merkið eigi að 

standast tímans tönn, hvort það eigi að vera virðulegt, endurspegla traust og styrk eða hvort 

það eigi að vera sérstaklega áberandi. Þetta eru einungis nokkur atriði sem ber að hafa í 

huga áður en ráðist er í hönnun merkis. Einfaldir undirbúningshlutir eins og þessir geta 

skorið úr um það hvort merkjahönnunin skili góðum árangri eður ei. Algengt er að 

grafískur hönnuður sé fenginn til þess að útbúa merki en það er sjaldgæft að sá aðili sem 

velur (eða hafnar) hvaða merki skuli notað sé með faglegan bakgrunn í grafískri hönnun. 

Gísli B. Björnsson, reynslumikill grafískur hönnuður, telur mörg vel hönnuð merki ekki 

hafa fengið að líta dagsins ljós vegna þessa.11  
 Þegar nýtt merki er hannað, eða gamalt endurhannað, ber að hafa í huga atriði eins 

og hvernig merkið muni koma til með að passa inn í núverandi grafískt útlit fyrirtækisins. 

Ef mörgum þáttum er breytt í einu þarf að íhuga vel hvernig umskiptin úr gamla útlitinu 

yfir í það nýja eigi að fara fram. Mikilvægt er einnig að velta því fyrir sér hvernig nýja 

grafíska útlitið muni koma til með að spjara sig þegar að hönnuðurinn gefur starfsfólki eða 

öðrum stjórnartaumana yfir því.12 Þegar merki eru hönnuð af grafískum hönnuði, eða 

öðrum fagaðila sem þekkir vel til, fylgir því oftast fylgiseðill með leiðbeiningum um 

meðferð og notkun á merkinu. Er þetta gert til þess að tryggja gæðastjórnun og langlífi 

merkisins.13  
 Margir gera ekki greinarmun á hönnun og myndskreytingu. Vegna þessa má 

hæglega draga þá ályktun að margir geri sér ekki raunverulega grein fyrir því hvað hönnun 

er og hvaða hlutverki hún þjónar í heimi stórfyrirtækja og kaupsýslu. Grafísk hönnun á við 

um allt útlitslegt efni, allt frá bréfsefni til heimasíðu. Hlutverk grafískrar hönnunar er ekki 

eingöngu að ákveða hvernig eitthvað lítur út heldur líka af hverju. Stjórnarmenn fyrirtækja 

ásamt meirihluta starfsmanna virðast ekki alltaf átta sig á mikilvægi grafískrar hönnunar á 

útliti fyrirtækisins. Oft er því sparað þegar kemur að þessum málefnum og tíðkast það 

jafnvel að framkvæmdastjórar eða eigendur fyrirtækja sjái um að taka ákvarðanir er varða 

útlit, jafnvel þó þeir hafi hvorki þekkingu né forsendur til þess.14 Merki með 

                                                
11 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 16-17. 
12 Paul Rand, From Lascaux to Brooklyn (New Haven: Yale University Press, 1996), bls. 147. 
13 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 7-8. 
14 Paul Rand, From Lascaux to Brooklyn, bls. 80-81. 
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myndskreytingu virkar upp að vissu marki en þó einungis vel hannað merki. Oft eru illa 

hönnuð merki of mikil myndskreyting og þar af leiðandi þola þau illa hinar ýmsu 

meðferðir sem merki þurfa að standast.15  
 Allar reglur eru þó gerðar til þess að brjóta þær og þegar allt kemur til alls er það 

eina sem skiptir máli í merkjahönnun að merkið fangi athygli, sé greinanlegt, minnisvert 

og skýrt.16  

 

2.2 Merki út á við 
Merki er framsetning á trú, stefnu og vöru fyrirtækis. Ef að einstaklingur vinnur fyrir, 

stundar viðskipti við, eða á einhverskonar samskipti við fyrirtæki þá myndar hann tengingu 

við grafískt útlit þess.17 Því er mikilvægt að fyrirtæki búi yfir grafísku útliti sem hentar 

þeim markhópi sem fyrirtækið reynir að höfða til.18 Einnig er mikilvægt að það fangi 

athygli, bendi á og útskýri. Dæmi um þetta er íþróttavörufyrirtækið Nike sem sýnir 

hreyfingu á óhlutstæðan hátt í merkinu sínu ásamt því að notast við íþróttir eða líkamsrækt 

í auglýsingum og öðru efni. Þannig höfðar vörumerkið til viðskiptavina sinna sem flestir 

klæðast vörum þeirra er þeir stunda líkamsrækt (sjá mynd 1). Með tíma festir vörumerkið 

sig svo í sessi og fer fólk ósjálfrátt að þekkja merkið óháð aðstæðum. Þetta er þó aðeins eitt 

dæmi og geta tengingarnar sem viðskiptavinurinn myndar við merkið verið af ýmsum toga. 
Þegar vel tekst til verður ákveðið merki, í augum viðskiptavinarins, minning um það hve 

góða vöru eða þjónustu fyrirtækið hefur upp á að bjóða. Þetta gengur oft svo langt að 

viðskiptavinurinn fer að notast við merkið í sínu daglega lífi, til dæmis á fatnaði, mynd 

uppi á vegg eða sem forsíðumynd á samfélagsmiðlum. Hérna verður viðskiptavinurinn 

ósjálfrátt, og mögulega óviljandi, að auglýsingu fyrir fyrirtækið. 

 

                                                
15 Sama heimild, bls. 83. 
16 Sama heimild, bls. 113-126; Paul Rand, Design, form, and chaos (New Haven: Yale University Press, 
1993), bls. 58-61. 
17 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 55. 
18 Sama heimild, bls. 55. 
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Mynd 1: Auglýsing frá Nike með merki fyrirtækisins neðst á myndinni. 
 

 Merki getur innihaldið eiginlega tengingu milli starfsemi eða vöru fyrirtækis og 

viðskiptavinar. Sem dæmi má nefna dekkjaverkstæði sem notast við dekk í merki sínu. Þar 

er reynt að höfða til fólks sem er í þeim hugleiðingum að versla sér ný dekk undir bílinn og 

laða að nýja viðskiptavini. Þetta er þó mjög frumstætt dæmi. Merki getur einnig notast við 

óhlutstæða, eða jafnvel enga, tengingu í starfsemi þess fyrirtækis sem það stendur fyrir.19 

Dæmi um þetta er leigubílaþjónusta sem notast við haförn í merkinu sínu. Engin bein 

tenging er á milli hafarna og leigubíla og því getur verið erfitt að átta sig á merkinu í 

fyrstu.  

 Þó svo að góð tenging sé ákjósanleg ber að forðast að tengingu sé bókstaflega 

þvingað inn í merki. Auðveldlega er hægt að skemma merki með þessum hætti án þess að 

átta sig á því. Sem dæmi um þetta má nefna merki fimleikafélagsins Gerplu þar sem 

fimleikaiðkanda er illa komið fyrir í miðjunni á víkingahjálmi (sjá mynd 2). Þarna keppist 

teikningin af fimleikaiðkandanum við teikninguna af víkingahjálminum og nær því hvorug 

að njóta sín. Úr verður merki sem er of flókið og virkar illa smátt. Önnur hvor teikningin 

ein og sér yrði að mun sterkara merki.  

 

 
 Mynd 2: Merki Gerplu. 

                                                
19 Paul Rand, Design, form, and chaos, 58-61. 
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 Hvernig merki er útfært getur ýtt undir eða dregið úr sýnileika og þokka þess. 

Stærð á fleti, efnisval, litaval og áferð eru allt hlutir sem skipta miklu máli. Allt önnur 

meðferð er á merki þegar það er notað á litlum fleti, eins og til dæmis bréfsefni, heldur en 

þegar það er notað á stórum fleti líkt og utan á byggingu. Merki sem er ófagmannlega beitt, 

í rangri stærð, með vitlausri litasamsetningu eða illa prentað missir marks. Má því segja að 

fagmannleiki í þessum málum endurspegli metnað fyrirtækis.20 

 Til eru dæmi um að merki hafi fengið á sig slæma ímynd og hefur hún jafnvel fest 

við táknið sem notað er í merkinu. Gott dæmi um þetta er hakakrossinn sem stóð eitt sinn 

fyrir guðdómleika og heppni en í nútíma samfélagi minnir hann á hatur og þau voðaverk 

sem framin voru í seinni heimsstyrjöldinni.21 
 Í ljósi þess að grafísk hönnun snýst um að höfða til áhorfandans ásamt því að 

markmið hönnuðarins er að hanna eitthvað sem er áhugavert og upplýsandi, þarf 

hönnuðurinn að ímynda sér hver viðbrögð áhorfandans muni koma til með að verða. Má 

því segja að grafíska hönnunin sé tjáningarmáti hönnuðarins við áhorfandann og getur 

reynst erfitt að finna góða lendingu í þessum málum. Viðskiptavinurinn er oft með 

einhverja ákveðna mynd í kollinum af því hvernig eitthvað á að líta út og getur því verið 

erfitt að gera honum til geðs. Það getur líka reynst erfitt að hanna eitthvað sem höfðar til 

allra.22 

 Það er erfitt að sjá fyrir viðbrögð fólks þegar það sér merki í fyrsta sinn. Smekkur 

hvers og eins spilar þar stórt hlutverk en einnig sú staðreynd að ekki allir sjá merkinguna 

og notagildið í merkinu. Með aldrinum festast merki í sessi og verða, meðvitað eða 

ómeðvitað, stór þáttur í ásýnd fyrirtækis í huga fólks. Því er oft vandasamt að breyta merki. 

Merki RÚV (sjá mynd 3) er gott dæmi um merki sem þyrfti að færa mjög sterk rök fyrir að 

breyta eða skipta út þar sem nánast allir íbúar Íslands þekkja það. Það var jafnframt valið 

besta íslenska merkið í könnun sem Auglýsingastofan Fíton stóð fyrir árið 2009.23 Ekki 

helst þó alltaf í hendur að merki sem er þekkt og vinsælt teljist gott eða vel hannað. Slík 

tilfelli geta reynst grafískum hönnuðum virkilega erfið þar sem hver einasta breyting á 

merkinu gæti farið illa í þá sem þekkja gamla merkið. Það þekkist líka að fyrirtæki sem 

skartar lélegu merki hafi einfaldlega ekki áhuga á að því verði breytt. 

 

                                                
20 Paul Rand, From Lascaux to Brooklyn, bls. 113-126. 
21 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 31; Steven Heller, The Swastika Symbol beyond Redemption? (New 
York: AllworthPress, 2008), bls. 28. 
22 Paul Rand, Paul Rand: a designer’s art (New York: Princeton Architectural Press, 2016), bls. 7. 
23 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 12-13. 
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Mynd 3: Merki RÚV. 
 

 Ástæðurnar fyrir því að hanna nýtt merki eða uppfæra gamalt eru svo gott sem 

óteljandi. Sú trú að ný eða endurbætt hönnun muni koma til með að gjörbreyta ásýnd og 

gengi fyrirtækis er ekki óalgeng. Endurhannað merki getur til dæmis haft þau áhrif að gefa 

til kynna nýja tíma hjá fyrirtæki. Hins vegar eru slík áhrif eingöngu tímabundin og er það 

undir fyrirtækinu komið að standa undir hinum nýju væntingum.24 

 

2.3 Táknfræði í merkjum 

Samkvæmt íslenskri orðabók er tákn skilgreint sem „skynjanlegt merki sem bendir á e-ð 

annað en sjálft sig (stundum í líkingu við merkingarmiðið, stundum ekki), svo sem merki 

trúflokks“.25 Af þessu má draga þá ályktun að tákn sé einskonar staðgengill fyrir hlutinn 

sem það stendur fyrir. 

 Sama táknið getur haft ótal mismunandi þýðingar og getur það bæði verið gott og 

slæmt fyrir grafískan hönnuð, ef vel tekst til ætti merki að geta innihaldið vel þekkt tákn og 

áhorfandinn að geta greint hvaða meiningu grafíski hönnuðurinn setti í það.26 Tákn eru 

tvíræð: Bæði taka þau til sín meiningu frá hlutum eða atburðum og gefa hlutum eða 

atburðum meiningu. Þekking tákna kemur frá miðlun þeirra, tákn þurfa hóp fylgjenda eða 

notenda til þess að festast í sessi sem þekkt tákn. Tákn getur verið búið til af einni 

manneskju en mótað af hundruðum. Til dæmis er fáni tákn heillar þjóðar og krossinn tákn 

kristinnar trúar.27 

 Skipta má táknum í tvo flokka: náttúruleg og gerræðisleg. Náttúruleg merki eru þau 

merki sem útskýra sig sjálf, öll önnur merki má flokka sem gerræðisleg. Það þarf ekki 

mikla þekkingu til þess að átta sig á að merki sem inniheldur blóm fyrir utan verslun táknar 

blómabúð. Blómið er því náttúrulegt tákn. Hins vegar er það lærð hegðun að merki sem 

                                                
24 Paul Rand, Design, form, and chaos, bls. 54. 
25 Mörður Árnason, ritstj., Íslensk orðabók, 3. útg., aukin og endurbætt, 2. prentun með nokkrum 
leiðréttingum (Reykjavík: Edda, 2003), bls. 1571. 
26 Paul Rand, Paul Rand: a designer’s art, bls. 14. 
27 Sama heimild, bls. 24. 
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inniheldur epli táknar tölvuverslun.28 Það er engin bein tenging milli epla og tölva. Þarna 

ræður menning áhorfandans ríkjum í því að mæla fyrir um hver meining hvers tákns er.29 

 Erfitt getur reynst að greina hvenær form er orðið að nýju og fullmótuðu formi en 

ekki lengur grunneining eða grunnform. Sem dæmi má nefna ferning, sem raunverulega 

samanstendur af fjórum stökum línum. Flókið er að greina hvenær hann hættir að vera 

fjórar línur og fer að verða sitt eigið sjálfstæða form, þ.e. ferningur.  

 Þetta er í beinu samræmi við það að þegar nokkrum formum er blandað saman í 

merki opnast ný vídd af táknfræðilegum túlkunarmöguleikum. Einnig getur táknfræðileg 

túlkun breyst þegar ákveðnum formum er blandað saman og þau jafnvel orðið að nýju 

formi.30 

 

 

3. Merki björgunarsveitanna 
Það fyrirkomulag að reka 94 mismunandi björgunarsveitir31 á landi sem telur ekki nema 

tæplega 350 þúsund íbúa32 verður að teljast mjög sérstakt og líklegast einsdæmi á 

heimsvísu. Þar sem allar þessar sveitir eru sjálfstæðar einingar hefur þótt þörf að aðgreina 

þær hver frá annarri. Því heitir hver sveit sínu eigin nafni.  

 Lítið samræmi er í nöfnum björgunarsveita og er ýmist talað um björgunarsveitir, 

hjálparsveitir skáta, björgunarfélög eða flugbjörgunarsveitir. Hefðbundnustu og 

auðskiljanlegustu nöfnin kenna sig við bæjarfélagið sem viðkomandi björgunarsveit kemur 

úr. Þar má nefna Björgunarsveit Hafnarfjarðar og Hjálparsveit skáta í Kópavogi. Slík nöfn 

eru þó í miklum minnihluta en flestar björgunarsveitir heita óhlutstæðum nöfnum sem 

erfiðara er fyrir utanaðkomandi aðila að átta sig á. Dæmi um slík nöfn eru Hjálparsveitin 

Tintron, Björgunarfélagið Eyvindur og Björgunarsveitin Bróðurhöndin. Einstaka dæmi eru 

svo til um að fleiri en ein sveit beri sama nafn. Björgunarsveitina Kyndil í Mosfellsbæ og 

Björgunarsveitina Kyndil á Kirkjubæjarklaustri má nefna í því samhengi. 

 Nöfn eru ekki eina leiðin sem björgunarsveitir nota til að aðgreina sig heldur eiga 

þær langflestar sitt eigið merki. Svipaða sögu má segja um merkin eins og nöfnin, lítil 

                                                
28 Hér er verið að vísa í merki Apple Inc. 
29 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 82. 
30 Adrian Frutiger, Signs and symbols: their design and meaning, þýð. Andrew A Bluhm (London: Studio 
Editions, 1989), bls. 53. 
31 Viðtal 1 (26. Nóvember 2018). Viðtal höfundar við Smára Sigurðsson, formann Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar. 
32 Íbúar Íslands voru 348.450 í janúar 2018 samkvæmt hagtölum af heimasíðu Hagstofu Íslands: Hagstofa 
Íslands, sótt 17. nóvember 2018, https://hagstofa.is 
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samhæfing og skortur á stöðlum er milli björgunarsveita. Samræmi er mest meðal merkja 

Hjálparsveita skáta annars vegar og Flugbjörgunarsveita hinsvegar. 

 Hér verða öll þau björgunarsveitamerki sem tekist hefur að afla, 72 talsins, tekin 

saman og skoðuð. Stuðst verður við einingatal Slysavarnafélagsins Landsbjargar.33 

Einungis merki björgunarsveita verða skoðuð og hefur merkjum slysavarnadeilda og 

unglingadeilda björgunarsveitanna viljandi verið sleppt. Merkjunum verður skipt upp í sex 

flokka eftir landshlutum: Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes, Suðurland, Austurland, 

Norðurland, Vestfirði og Vesturland. Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar, 

Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar verða sett í sér flokk. 

 

3.1 Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Slysavarnafélags Íslands og 
Landsbjargar 

 
Mynd 4: Frá vinstri: Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar, 
landssambands björgunarsveita. 
 
Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar var kynnt til leiks í nóvember árið 2000 og 

hannað af Garðari Péturssyni, grafískum hönnuði (sjá mynd 4). Merkið táknar samband 

milli Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar með tilvísun í þau merki sem fyrir eru.34 

Merkið sameinar því tvö tákn: annars vegar björgunarhringinn úr merki Slysavarnafélags 

Íslands og hins vegar krossinn úr merki Landsbjargar. Í umfjöllun um merkið sem birtist í 

frétt á mbl.is er hugmyndinni á bak við merkið lýst á eftirfarandi hátt: 

Hugmyndin að baki merkisins er margþætt. Krossinn er þungamiðja, en umhverfis krossinn er 
hringur sem verndar hann. Hringnum er skipt í fjóra hluta sem vísa til höfuðáttanna og 
skírskota þannig til fjallamennsku og björgunar á landi. Hringnum svipar einnig til 
björgunarhrings sem er tákn sjóbjörgunar. Litirnir í merkinu tengjast björgunarstörfum en 
ákveðið hefur verið að rauður verði framvegis einkennislitur Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar.35 

 

                                                
33 Slysavarnafélagið Landsbjörg, „Slysavarnafélagið Landsbjörg - Einingatal“, sótt 5. nóvember 2018, 
https://www.landsbjorg.is/felagid/adildareiningar/einingatal. 
34 ÞÍ. Slysavarnafélag Íslands. Askja 2015-097. BB/74. Örk 8. 
35 „Landsbjörg tekur í notkun nýtt merki“, Mbl.is, sótt 9. nóvember 2018, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/564806/. 
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 Merki Slysavarnafélags Íslands er björgunarhringur umvafinn reipi sem myndar 

ferning umhverfis hringinn og rammar hann inn (sjá mynd 4). Innan í hringnum er síðan 

kross í íslensku fánalitunum. Talið er að merkið hafi komið fram árið 1950 en skortur er á 

nákvæmum heimildum fyrir því.36 

 Merki Landsbjargar var hannað af auglýsingastofunni Hvíta húsinu (sjá mynd 4). 

Merkið samanstendur af fjórum mislitum örvum sem á milli sín, í andrýminu, mynda 

kross. Kross þessi er skírskotun til merkja hjálparsveita skáta sem flest innihalda kross. 

Auk þess er krossinn alþjóðlegt tákn fyrir líknar- og hjálparstörf.37 

 

3.2 Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes 

 
Mynd 5: Merki björgunarsveita á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. 
 

Í þessum kafla eru til umfjöllunar merki björgunarsveita á höfðuðborgarsvæðinu og 

Suðurnesjum (sjá mynd 5). Athygli vekur að þau deila sömu fjóru litunum á milli sín: 

rauðum, bláum, gulum og grænum. Bláu og rauðu litirnir eru í miklum meirihluta og eiga 

sennilega rætur sínar að rekja í merki Slysavarnafélags Íslands.  

 Merki Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík sker sig úr en er þó í takt við merkin 

hjá hinum flugbjörgunarsveitunum sem starfræktar eru á Íslandi. Merki hjálparsveita skáta 

eru keimlík hvort öðru en þó með útlitslegum blæbrigðamun. Þá sérstaklega merki 

Hjálparsveitar skáta í Kópavogi sem bætir skildi utan um hringformið. Björgunarsveitin 

                                                
36 Einar S. Arnalds, Mannslíf í Húfi: Saga Slysavarnafélags Íslands, bls. 60; ÞÍ. Slysavarnafélag Íslands. 
Askja 2015-097. BB/74. Örk 8. 
37 Friðrik G. Olgeirsson, Mannslíf í húfi II: Saga Landssambands hjálparsveita skáta, Landssambands 
flugbjörgunarsveita og Landsbjargar, landssambands björgunarsveita, bls. 267-268.  
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Ársæll notast við krossinn sem hjálparsveitir skáta og Slysavarnafélagið Landsbjörg nota 

en þó í ferhyrndu formi. 

 Björgunarsveit Hafnarfjarðar, Björgunarsveitin Þorbjörn, Björgunarsveitin Kjölur, 

Björgunarsveitin Skyggnir og Björgunarsveitin Sigurvon notast öll við miklar 

myndskreytingar í sínum merkjum. Formin á merkjunum eru allavega en þó notast um 

helmingur björgunarsveitanna við hringform af einhverju tagi. Áhugavert er að í miðju 

merki Björgunarsveitarinnar Kjalar má finna merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 

Björgunarsveitin Sigurvon og Björgunarsveitin Ægir eru ekki með vísun í björgunarsveit í 

merki sínu. Í merki Björgunarsveitarinnar Skyggnis stendur „Slysavarnasveitin“ sem 

líklega á rætur sínar að rekja til eldra nafns sveitarinnar. 

 

3.3 Suðurland 

 
Mynd 6: Merki björgunarsveita á Suðurlandi. 
 
Björgunarsveitirnar á Suðurlandi eru með mjög breiða litaflóru en mikið er um notkun á 

gulum og appelsínugulum (sjá mynd 6). Björgunarsveit Landeyja, Björgunarsveitin 

Kyndill og Björgunarsveitin Víkverji innihalda tákn teiknuð með þunnum útlínum. Minna 

er um myndskreytingar í merkjunum hér miðað við Höfuðborgarvæðið og Suðurnes og 

einungis Björgunarsveitin Jökull og Björgunarsveitin Kyndill eiga merki með slíkri. 

Björgunarsveitin Björg er ekki er með vísun í björgunarsveit í merki sínu.  

 Í miðju merki Björgunarsveitar Landeyja er sami guli krossinn og er að finna í 

merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Merki Björgunarfélags Árborgar svipar til merkis 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar, kross innan í hringformi. Þó mynda formin þar áttavita 



 

 14 

og er litum víxlað miðað við merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Merkið er jafnframt 

eina merkið meðal björgunarsveita á Íslandi sem teiknað er í fjarvídd.  

 Í miðju merki Björgunarsveitarinnar Bjargar á Eyrarbakka er að finna tvö 

þríhyrningstákn sem standa fyrir innsiglinguna í höfnina á Eyrarbakka. Táknin tvö eru 

umlukin bláum punktum sem tákna sjó.38  

 Í merki Björgunarsveitarinnar Mannbjargar er að finna dolos stein sem hannaður 

var af Eric Merrifield og notaður í hafnargarðinn í Þorlákshöfn sem sjóvörn.39 

 

3.4 Austurland 

 
Mynd 7: Merki björgunarsveita á Austurlandi. 
 

Merki björgunarsveitanna á Austurlandi innihalda öll hringform í einhverri mynd og eru 

fjögur þeirra björgunarhringir (sjá mynd 7). Gulur, blár og rauður eru einu litirnir sem 

notaðir eru. Fjöll og sjór eru algeng líkt og í merkjum frá öðrum landshlutum. Sólin er 

notuð sem tákn í merkjum Björgunarsveitarinnar Ársólar og Björgunarsveitarinnar 

Sveinunga.  

 Athyglisverð eru merki Björgunarsveitarinnar Brimrúnar, Björgunarsveitarinnar 

Ísólfs og Björgunarsveitarinnar Báru sem öll innihalda mjög sérstök tákn. Táknið í merki 

Björgunarsveitarinnar Brimrúnar er vísun í Hólmatind, bæjarfjall Eskifjarðar. Punkturinn 

                                                
38 Ægir Guðjónsson hjá Björgunarsveitinni Björg Eyrarbakka, ummæli við höfund í tölvupósti, 5. desember 
2018. 
39 Sveitarfélagið Ölfus, „Áhugaverðir staðir“, Sveitarfélagið Ölfus, sótt 9. desember 2018, 
https://www.olfus.is/is/mannlif/gestir-og-gangandi/ahugaverdir-stadir. 
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þar fyrir ofan táknar sólina og fyrir neðan er hafaldan.40 Þríhyrningstáknið í merki 

Björgunarsveitarinnar Báru stendur fyrir formið á fjallinu Búlandstind sem sem er eitt af 

aðaleinkennum Djúpavogs.41 

 Björgunarsveitin Bára, Björgunarsveitin Gerpir og Björgunarsveitin Ísólfur hafa 

ekki vísun í björgunarsveit í merkinu sínu.   

 

3.5 Norðurland 

 
Mynd 8: Merki björgunarsveita á Norðurlandi. 
 
Flest merki eru í flokki Norðurlands (sjá mynd 8). Í honum er jafnframt að finna mestan 

breytileika milli merkja. Sömu fimm litina, gulan, appelsínugulan, rauðan, grænan og 

bláan, er að finna í merkjunum líkt og í fyrri landshlutum. Mikil blæbrigði eru þó í 

litatónum og fljótt á litið virðast litirnir mun fleiri en fimm. Enn og aftur er mikið um fjöll 

og sjó í merkjunum. Merki Flugbjörgunarsveitarinnar í Varmahlíð er áþekkt merkjum 

hinna flugbjörgunarsveitanna en ólíkt þeim er það rammað inn í sívalning og nánast einlitt 

gult.  

                                                
40 Bergmann Kristjánsson hjá Björgunarsveitinni Brimrúnu, ummæli við höfund í tölvupósti, 4. desember 
2018. 
41 Ingi Ragnarsson hjá Björgunarsveitinni Báru Djúpavogi, ummæli við höfund í tölvupósti, 6. desember 
2018. 
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 Krossinn er vinsælt tákn og er hann að finna í um helming merkjanna á 

Norðurlandi. Björgunarsveitin Grettir, Björgunarsveitin Skagfirðingasveit, 

Björgunarsveitin Húnar, Björgunarsveitin Stefán og Björgunarsveitin Strönd notast allar 

við myndskreytingar í sínum merkjum. Óvenju mikill munur er á merkjum hjálparsveita 

Norðurlands. Björgunarsveitin Týr notast við sama merki og Hjálparsveit skáta í 

Kópavogi, nema rautt á lit. Björgunarsveitin Strákar á Siglufirði er ekki með vísun í 

björgunarsveit í merki sínu.  

 

3.6 Vestfirðir 

 
Mynd 9: Merki björgunarsveita á Vestfjörðum. 
 

Rauður og blár eru algengustu litirnir í merkjum björgunarsveitanna á Vestfjörðum og er 

að finna í hverju einasta merki, oft báða saman (sjá mynd 9). Öll merkin innihalda 

hringform fyrir utan tvö, þar af eru fimm þeirra björgunarhringir. Áhugavert er að sjá að 

tvö merkjanna, hjá Björgunarsveitinni Dagrenningu á Hólmavík og Björgunarsveitinni 

Strandasól, innihalda galdrarúnina Ægishjálm enda hefur kukl verið stór partur af 

menningu Vestfjarða í gegnum tíðina. Öll merkin, fyrir utan merki Björgunarsveitarinnar 

Dagrenningar á Hólmavík og merki Björgunarsveitarinnar Kóps, innihalda fjöll eða sjó, og 

oft á tíðum bæði. Athygli vekur að ekkert merkjanna inniheldur kross. Björgunarsveitin 

Dagrenning er eina björgunarsveitin sem er ekki með vísun í björgunarsveit í merki sínu. 
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3.7 Vesturland 

 
Mynd 10: Merki björgunarsveita á Vesturlandi. 
 

Blái liturinn er mjög vinsæll á Vesturlandi og hægt að finna hann í öllum merkjunum nema 

einu, merki Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar (sjá mynd 10). Helmingur merkja eru með 

hringformi, þar af þrír björgunarhringir. Athyglisvert er að krossinn er einungis að finna í 

tveimur merkjum og í báðum tilfellum er hann í miklu aukahlutverki. Fjöll eða sjó má 

finna í öllum merkjunum nema merki Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar. Björgunarsveitin 

Klakkur er ekki með vísun í björgunarsveit í merki sínu.  

 
 
4. Sameiginleg tákn milli merkja björgunarsveitanna 
Það að skoða merkin skipt eftir landshlutum gefur góða yfirsýn yfir sameiginlegu þættina 

milli merkjanna. Erfitt getur reynst að koma auga á þessa hluti þegar einungis eitt merki er 

skoðað í einu. Hér verða nokkur sameiginleg tákn í merkjum björgunarsveitanna tekin 

saman, óháð landfræðilegri staðsetningu.  

 Ekkert merki notast við liti utan þeirra fjögurra lita sem eru í merki Landsbjargar, 

að appelsínugulum frátöldum. Appelsínuguli liturinn á rætur sínar að rekja í merki 

hjálparsveita skáta, og notast nokkrar björgunarsveitir við hann í merkjum sínum, eða 11 

talsins. Þrettán merki björgunarsveitanna eru tvílit rauð og gul líkt og merki 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
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Mynd 11: Björgunarsveitamerki sem innihalda kross. 

 

 Krossinn er tákn í 22 merkjum björgunarsveitanna (sjá mynd 11). Krossinn í merki 

Slysavarnafélags Íslands er tilvísun í krossinn í íslenska fánanum. Hjálparsveit skáta í 

Reykjavík notaði fyrst um sinn rauðan kross í merkinu sínu, þangað til að Rauði krossinn á 

Íslandi fór fram á að því yrði breytt 42 (sjá mynd 12). Krossinn er alþjóðlegt tákn og hefur 

verið notaður sem tákn fyrir apótek, Rauða krossinn og kristna trú, svo fátt eitt sé nefnt.43 

 

  
 
Mynd 12: Gamalt merki Hjálparsveitar skáta í Reykjavík sem inniheldur rauðan kross. 
  

 Hringformið er vinsælt meðal merkja björgunarsveitanna og er að finna í 51 merki, 

sem verður að teljast mjög hátt hlutfall. Hægt er að rekja hringformið til björgunarhringja. 

Björgunarhringir eru verkfæri til sjóbjörgunar og því augljós tenging við björgunarsveitir 

sem voru í upphafi stofnaðar vegna tíðra sjóslysa við strendur Íslands. Merki 

                                                
42 Ólafur Jón Jónsson hjá Hjálparsveita skáta í Reykjavík, ummæli við höfund í tölvupósti, 5. desember 2018. 
43 George Griffenhagen, „Signs and Signboards of the Pharmacy“, Pharmacy in History 32, tbl. 1 (1990): 12. 
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Slysavarnafélags Íslands inniheldur líka björgunarhring og hefur eflaust orðið innblástur 

margra merkja.44 Björgunarhringi er að finna í 19 merkjum. 

 Algengt er að merki sæki í hluti í nærumhverfi sínu og noti þá sem tákn. Oftast eru 

þetta mjög beinar tengingar en þó geta þær verið óhlutstæðar í sumum tilfellum. Fjöll eru 

vinsæl í merkjum meðal björgunarsveitanna og þau má finna í um 28 þeirra (sjá mynd 13). 

Þar sem fjall er notað í merki hjá björgunarsveit er oftast verið að vísa í eitthvað ákveðið 

fjall. Er það gjarnan staðsett nálægt því bæjarfélagi sem viðkomandi björgunarsveit er úr. 

Oft er það landsþekkt fjall og algengt að björgunarsveitin heiti eftir því. Til dæmis 

Björgunarsveitin Strákar á Siglufirði sem heitir eftir fjallinu Strákar og notar það í merkinu 

sínu.   

 

 
Mynd 13: Björgunarsveitamerki sem innihalda fjöll. 
  

 Sjór og vatn eru önnur fyrirbæri sem björgunarsveitir taka úr nærumhverfi sínu og 

nota sem tákn í merkjum. Sjó er að finna í 21 merki og koma langflest þeirra frá 

Vestfjörðum eða sjö talsins. Vitar eru nátengdir sjó og koma fyrir í þremur merkjum.  
 

 

                                                
44 Friðrik G. Olgeirsson, Mannslíf í húfi II: Saga Landssambands hjálparsveita skáta, Landssambands 
flugbjörgunarsveita og Landsbjargar, landssambands björgunarsveita, bls. 21. 
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5. Almannavarnir og notkun á grafísku útliti 
Í samhengi við rannsókn á merkjum björgunarsveita er áhugavert að skoða grafískt útlit hjá 

öðrum stofnunum sem starfa á sambærilegu sviði. Starfsemi björgunarsveita telst til 

almannavarna og fellur þar með í sama flokk og lögregla, slökkvilið og landhelgisgæsla. 

Mikilvægt er að grafískt útlit stofnanna, sem gegna því mikilvæga hlutverki sem 

almannavarnir eru, fangi athygli, sé eftirminnilegt og miðli upplýsingum hratt og á 

skilvirkan hátt. Orðanotkun, leturmeðferð, litaval, tákn, efnisval, stærð og staðsetning 

skiptir allt gríðarlega miklu máli og ef ekki er vandað til verks við hvert atriði missir 

hönnunin fljótt marks. Ekki bætir að mismikil athygli og áhugi fer almennt í grafískt útlit 

hjá stofnunum og fyrirtækjum og því miður er oft reynt að spara peninga á því sviði. 

 Hér verður grafískt útlit Landhelgisgæslu Íslands, slökkviliðs, lögreglu og 

björgunarsveita skoðað og síðan borið saman. Fyrst verða merki skoðuð, svo merkingar og 

litaval farartækja og síðast merkingar og litaval á einkennisbúningum. 

 

5.1 Landhelgisgæsla Íslands 
Merki Landhelgisgæslunnar er hvítt akkeri á bláum skildi (sjá mynd 14). Sjóblái liturinn á 

skildinum og akkerið eru mjög viðeigandi fyrir stofnun sem starfar að mestu leyti á sjó. 

Íslensku fánalitirnir eru notaðir ásamt gráum eða hvítum aðallit á farartækjum 

Landhelgisgæslunnar (sjá mynd 14). Merkingarnar eru skýrar en frekar látlausar. Merkið er 

ekki í stóru hlutverki á farartækjum og almennt haft frekar smátt. Einkennisbúningar eru 

svartir með hvítum aukalit og gylltum hnöppum (sjá mynd 15). Margir mismunandi 

einkennisbúningar eru í notkun innan Landhelgisgæslunnar og litir breytilegir eftir deildum 

og starfssviði. Merki er ávallt haft á einkennisfatnaði og gilda stífar reglur um 

staðsetningu, notkun og meðferð þess.45  
 

           
Mynd 14: Hér ber að líta merkingar á farar-                     Mynd 15: Einkennisbúningar Landhelgisgæslunnar. 
tækjum ásamt merki Landhelgisgæslunnar. 
                                                
45 „Reglugerð um einkennisbúninga og merki Landhelgisgæslu Íslands.“, Reglugerðasafn, sótt 19. nóvember 
2018, http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1169-2008. 
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5.2 Slökkvilið 
Slökkvilið á Íslandi eru mörg og notast við mismunandi merki.46 Ökutæki eru rauð á litinn, 

merkt með neon gulum aukalit og oft endurskini í svokölluðu Battenburg mynstri sem er 

sérhannaður merkingarstaðall fyrir hámarks sýnileika (sjá mynd 16). 47 Allur gangur er á 

því hvar merki er haft á ökutækjum og oft er ekkert merki notað. Í þeim tilfellum er nafn 

slökkviliðsins notað í staðinn. Aðalbúningar eru ljósbrúnir með neon gular rendur 

víðsvegar og er mikið um notkun endurskins (sjá mynd 16). Búningar geta þó verið 

breytilegir eftir hlutverki. Merki er gjarnan haft á búningunum og er það þá staðsett á 

öxlum.  

Slökkvilið sjá einnig um sjúkraflutninga og notast þá við merki Rauða krossins, oft 

samhliða merki slökkviliðsins. Ökutæki eru hvít á litinn með rauðan og neon gulan sem 

aukaliti (sjá mynd 17). Einkennisbúningar eru dökkgrænir með neon gulan sem aukalit eða 

dökkbláir/svartir/rauðir og neon gulir til helminga með endurskinsröndum lárétt yfir (sjá 

mynd 17). Merki er gjarnan haft á öxlum búninga. 

 

         
Mynd 16: Hér ber að líta slökkviliðsbíl                        Mynd 17: Hér ber að líta sjúkrabíl og sjúkra- 
og slökkviliðsmann í einkennisbúning.                         flutningamenn í einkennisbúningum 
 
 

5.3 Lögregla 
Lögreglan fór nýverið í gegnum endurmörkun og var þá merki ásamt merkingum ökutækja 

breytt. Tími var kominn á breytingar enda gömlu merkingarnar illa samræmdar, ekki með 

nægilegt endurskin, skortur var á skærum litum og texti og merki haft of lítið. Nýju 

                                                
46 „Um LSS“, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, sótt 19. nóvember 2018, 
http://www.lsos.is/lsos/um-lss/. 
47 Friðrik G. Kristjánsson, „Sýnileiki og merkingar björgunarsveitabíla“, Friðrik G. Kristjánsson (blogg), 10. 
nóvember 2018, sótt 11. Desember 2018, https://medium.com/@fridrik.kristjansson/sýnileiki-og-merkingar-
björgunarsveitab%C3%ADla-9ace88e266fe. 
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merkingarnar voru hannaðar af Atla Þór Árnasyni og Herði Lárussyni hjá Kolofon 

hönnunarstofu. Sérstök áhersla var lögð á aukinn læsi- og sýnileika þar sem það þótti helst 

til vanta á gömlu merkingunum. Hönnunin tekur einnig mið af því sem tíðkast í 

sambærilegum merkingum í Evrópu og ættu því útlendingar að eiga auðveldara með að 

átta sig á merkingunum.48 

 Nýja merki lögreglunnar er endurteiknuð, einfaldari og stílhreinni útgáfa af gamla 

merkinu (sjá mynd 18). Bakslag varð þó þegar í ljós kom að breytingin á gamla merkinu 

yfir í það nýja samræmdist ekki reglugerð um einkenni og merki lögreglunnar. Ekki verður 

nánar farið út í það hér.49 Ökutæki lögreglu eru hvít á litinn með bláan og neon gulan sem 

aukaliti (sjá mynd 18). Bláu og gulu litirnir eru úr endurskinsfilmu til þess að auka 

sýnileika. Merkið er haft þokkalega stórt á framhurðum bílsins. Bíllinn er einnig merktur á 

öllum hornum þannig að sama hvernig litið er á hann þá er alltaf einhver merking sýnileg. 

Einkennisbúningar eru áfram óbreyttir: Svartir með endurskinsröndum og gulllitaðan sem 

aukalit (sjá mynd 19). Gamla merki lögreglunnar er haft á öxlum búningsins.  

       
Mynd 18: Nýjar ökutækjamerkingar lögreglu.                  Mynd 19: Búningar lögreglu, gamla útlit           
Hið nýja merki lögreglu sést á hliðum bílanna.                  lögreglubílsins sést í bakgrunni. 
 

5.4 Björgunarsveitir 
Merki björgunarsveitanna eru ótal mörg og gríðarlega mismunandi. Þær notast bæði við 

sitt eigið merki sem og merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Engir staðlar eru til þegar 

kemur að aðallit á bifreiðum eða öðrum tækjabúnaði en þó er eftirfarandi merking 

samræmd (sjá mynd 20):  

 

                                                
48 „Nýjar merkingar á ökutækjum lögreglunnar | Lögreglan“, sótt 19. nóvember 2018, 
https://www.logreglan.is/nyjar-merkingar-a-okutaeki-
logreglunnar/?fbclid=IwAR2VJ8AJjIr_A1McJLb63Frb_HWN6Ob83zRXMhzoW4qKU_1WUpRv4ZRAKh
M. 
49 „Nýtt útlit lögreglubíla brýtur gegn reglum“, Stundin, sótt 19. nóvember 2018, 
https://stundin.is/grein/7245/; „Reglugerð um einkenni og merki lögreglunnar.“, Reglugerðasafn, sótt 19. 
nóvember 2018, http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/innanrikisraduneyti/nr/17909. 
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Bílar eru merktir með rauðri rönd, beggja megin, sem breikkar aftast og myndar rauðan 
bakgrunn sem merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar er sett á. Þetta gildir um alla liti á 
tækjum nema rauðann. Á rauða bíla er sett hvít rönd … Orðið „Björgunarsveit“ verður sett að 
framan, aftan og í röndina á sitthvora framhurð. Merki viðkomandi björgunarsveitar er hugsað 
á framhurð.50 

 

 
Mynd 20: Merkingar á björgunarsveitarbíl. 
 

 Einkennisbúningar björgunarsveitanna eru samræmdir og klæðast allar 94 

björgunarsveitir landsins sömu búningunum. Aðalbúningarnir eru í bláum og rauðum lit 

með endurskinsröndum. Einnig eru til flíspeysur sem eru einlitar rauðar. Árið 2017 voru 

gerðar endurbætur á aðalbúningnum og efsti hluti hans gerður neon gulur (sjá mynd 21).51 

Framan á búningnum, í brjóstkassahæð, er merki björgunarsveitar öðrum megin og merki 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar hinum megin. Á baki búningsins er síðan merki 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar stórt.  

 

 
Mynd 21: Endurbættur einkennisbúningur björgunarsveita. 
                                                
50 „Merki og merkingar fyrir Slysavarnafélagið Landsbjörg, notkunarleiðbeiningar og tillögur vegna 
merkinga“ ÞÍ. Slysavarnafélag Íslands. Askja 2015-097. BB/74. Örk 7. 
51 „Skærgulur litur á nýjum göllum vekur deilur í björgunarsveitum“, Vísir.is, sótt 19. nóvember 2018, 
http://www.visir.is/g/2017171219291. 
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5.5 Samanburður  
Hér hefur verið stiklað á stóru og margt sem viðkemur mörkun látið kyrrt liggja. Merki, 

útlit farartækja og útlit einkennisbúninga er einungis einn hluti af mun stærra mengi. Þó er 

hægt að gera ágætis samanburð milli þessara stofnanna með þetta þrennt til hliðsjónar. 

 Þegar kemur að merkjum eru Lögreglan og Landhelgisgæslan með ákjósanlegar 

lausnir: Eitt sameiginlegt merki sem notað er heilt yfir. Hlutirnir flækjast fljótt þegar nota á 

tvö merki eða jafnvel fleiri og getur reynst erfitt að ákvarða hvort merkið fái meira vægi. 

Slíkt fyrirkomulag verður einnig mjög óskýrt fyrir þá sem ekki þekkja til. 

 Samræming merkinga á farartækjum er í nokkuð góðum farvegi hjá bæði 

Landhelgisgæslu og Lögreglu. Slökkviliðsbílar og sjúkrabílar eru einnig nokkuð vel 

aðgreindir með litum en frávik í samræmingu eru nokkur. Litur á bifreiðum 

björgunarsveitanna er ekki samræmdur og gerir það þeim mjög erfitt fyrir að halda útliti 

bifreiðanna samræmdu. Merki Slysavarnafélagsins Landsbjargar er haft smátt á frekar 

afskekktum stað bifreiðarinnar og rauða röndin er frekar þunn og illgreinanleg ef séð er 

framan eða aftan á bifreiðina. Letrið innan rauðu randarinnar er smátt og erfitt lesturs úr 

fjarlægð. 

Bifreiðar björgunarsveitanna eru ekki einungis notaðar í akstri innan sem utan vega 

heldur eru þær notaðar í ýmsum öðrum tilgangi, sem dæmi má nefna lokun á vegum. Þá er 

bifreiðum oftast komið fyrir þvert á veginn til þess að stöðva umferð þar um. Í slíkum 

tilfellum skiptir miklu máli að bifreiðarnar séu greinilega merktar og veki athygli 

ökumanna. Blá blikkljós líkt og lögregla, slökkvilið, sjúkralið og björgunarsveitir notast 

við vekja mikla athygli. Slík ljós tengja eflaust flestir við forgangsakstur og því sennilegast 

ekki besta lausnin við lokun vega. Appelsínugul blikkljós eins og þungavinnutæki notast 

við væru hentugri. Skærir litir og endurskinsmerkingar eru einnig lausnir sem koma til 

greina. Sambland af þessum þáttum eins og á nýju endurmerktu lögreglubílunum er 

líklegast ákjósanlegasta lausnin.  

Árið 2016 var merkingarstaðall fyrir bifreiðar björgunarsveitanna uppfærður og 

Battenburg merkingum bætt við. Sérstaklega er tekið fram að þetta séu aukamerkingar og 

er það á kostnað hverrar björgunarsveitar að bæta þeim við (sjá mynd 22).52 

                                                
52 Slysavarnafélagið Landsbjörg. „Merki og merkingar fyrir Slysavarnafélagið Landsbjörg, 
notkunarleiðbeiningar og tillögur vegna merkinga“ uppfært 2017, bls. 9. Skjal fengið hjá Smára Sigurðssyni, 
formanni Slysavarnafélagsins Landsbjargar.   
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Mynd 22: Tillaga vinnuhóps að Battenburg merkingum björgunarsveitabíla. 
 

 Björgunarsveitin Mannbjörg hefur merkt bíl eftir þessu kerfi en tók það þó skrefinu 

lengra og hafði bílinn neon gulan að lit ásamt því að setja stórt merki björgunarsveitarinnar 

á húdd bílsins. Bíllinn er sennilega eini bíllinn á landinu sem merktur er á þennan hátt og 

því mjög frábrugðinn öðrum björgunarsveitabílum (sjá mynd 23). Flugbjörgunarsveit 

Reykjavíkur hefur einnig merkt bíl í þessum stíl en notaðist þá við aðra liti og silfurlitaðan 

bíl. Mynstrið þekur að auki mun stærri hluta af bílnum en tillagan gerir ráð fyrir (sjá mynd 

24).  

 

 
Mynd 23: Bíll Björgunarsveitarinnar Mannbjargar merktur með Battenburg merkingum. 
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Mynd 24: Bíll Flugbjörgunarsveitar Reykjavíkur merktur með Battenburg merkingum. 
 

 Þegar kemur að einkennisbúningum standa allar þessar stofnanir ágætlega að vígi. 

Allir búningarnir eru mjög auðþekkjanlegir og fer ekki á milli mála hvaða stofnun á hvaða 

búning. Það sem stingur helst í stúf er sú ákvörðun að hafa búninga björgunarsveitanna 

bláa og rauða. Blár og rauður virka ekki vel saman og sjást illa í lélegum birtuskilyrðum. 

Blái liturinn er jafnframt mjög sérstakt val þar sem að litir Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar eru rauður og gulur. Björgunarsveitirnar hafa áttað sig á þessu og var 

búningnum breytt árið 2017. Breytingin verður að teljast skref í rétta átt að því að gera 

búninginn sýnilegri. Að mati höfundar hefði þó mátt ganga mun lengra í þá átt að auka 

sýnileika.  
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Niðurlag 

Merkjahefð björgunarsveitanna á sér langa sögu. Björgunarsveitir eiga sitt eigið merki til 

aðgreiningar hver frá annarri. Þessi aðgreining þjónaði tilgangi hér áður fyrr þar sem 

björgunarsveitir áttu erfitt með að hafa samskipti sín á milli og voru oft staðsettar langt frá 

hver annarri. Þjóðvegir og bílar voru líka mun verri en þekkist í dag og samgöngur hægari. 

Hver og ein björgunarsveit var því mun einangraðri og þar af leiðandi meira við hæfi að 

þær ættu eigið merki.  

 Með tækniþróunum síðustu ára er nú leikur einn fyrir björgunarsveitir að eiga 

samskipti þvert yfir landið. Þjóðvegir og bílar eru líka margfalt betri en þeir voru og tekur 

stuttan tíma að ferðast langar vegalengdir. Sameining Landsbjargar og Slysavarnafélags 

Íslands í Slysavarnafélagið Landsbjörgu gerir það að verkum að samstarf er mun 

auðveldara milli björgunarsveita sem og samstarf við aðra viðbragðsaðila, svo sem 

lögreglu og slökkvilið. Í dag fá björgunarsveitir að vita um útkall á augabragði og 

björgunarsveit úr bæjarfélagi langt frá útkallsstað á auðvelt með að senda liðsauka þangað.  

 Merki björgunarsveitanna eru jafn mörg og þau eru fjölbreytt. Hluti þeirra byggir á 

ákveðinni hefð eða svipaðri heildarhugmynd á meðan önnur vísa í staðbundna þætti. 

Grafískt útlit getur þjónað veigamiklu hlutverki í ímyndarsköpun og spila merki þar stórt 

hlutverk. Mikill fjölbreytileiki í merkjum og ósamræmi í útliti, hjá félagi sem gegnir jafn 

veigamiklu hlutverki og almannavarnir eru, getur skapað vanda. Þróun í rétta átt hefur átt 

sér stað og er ástandið mun betra í dag en það var áður fyrr.  

 Í dag mætti líta svo á að björgunarsveitirnar á Íslandi séu ein stór björgunarsveit 

með mörg sjálfstæð útibú víðsvegar um landið. Það væri því viðeigandi að merki 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar yrði notað sem aðalmerki fyrir allar björgunarsveitir. Það 

er mjög rökrétt þróun þegar horft er til framtíðar og fylgir þeirri þróun sem hefur átt sér 

stað í einföldun á útliti fyrirtækja og stofnanna. 

 Hér er þó ekki verið að leggja til að merkjum björgunarsveitanna verði alfarið lagt. 

Hægt væri að nota merki björgunarsveitanna í minna hlutverki með merki 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem aðalmerki. Það myndi gera útlit farartækja 

samræmdara án þess þó að björgunarsveitirnar missi sína sérstöðu sem felst í nafni þeirra 

og merki. Aðrar ökutækjamerkingar mætti líka samræma betur og gera meira úr. Sem 

dæmi mætti stækka rauðu röndina á hlið bifreiða eða endurhanna hana til að gera meira 

áberandi. Einnig mætti samhæfa liti á farartækjum og kæmi hvítur þar sterklega til greina 

þar sem margar bifreiðar björgunarsveitanna eru nú þegar hvítar. Það gæti þó reynst erfitt 

að halda því til haga í sjálfboðastarfi. Battenburg merkingarnar eru góð viðbót en fylgjast 
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þarf með því að þær séu samræmdar með merkingarleiðbeiningum Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar.      

 Merki björgunarsveitanna eru stór þáttur af menningararfi þeirra. Hefð hefur 

myndast í kringum þau sem er mikilvægur þáttur í sjálfboðastarfi líkt og þessu. Öll þessi 

nöfn og merki ná að skapa hverri sveit ákveðna sérstöðu sem virkar sem samstöðutákn 

fyrir hóp sjálfboðaliða til að sameinast undir áður en þeir leggja allt undir í næsta útkalli.  
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https://www.facebook.com/500557663446995/photos/a.500557933446968/500557946780
300/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Tinda. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitintindar.hnifsdal/photos/a.680357722107842/10
77103409099936/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Tálkna. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/talkni/photos/a.522974171212685/522974181212684/?type=1
&theater 
 



 

 35 

Mynd 10: 
Samsett mynd eftir höfund.  
Merki Björgunarfélags Akraness. Sótt 20. september 2018 af http://bjorgunarfelag.is 
Merki Björgunarsveitarinnar Berserkja. Sótt 20. september 2018 af 
http://www.stykk.is/berserkir/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Brákar. Sótt 20. september 2018 af http://www.bjsvbrak.is 
Merki Björgunarsveitarinnar Heiðars. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjsvheidar/photos/a.104064159939577/104064213272905/?typ
e=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Klakks. Sótt 20. september 2018 af 
http://grundarfjordur.vefurinn.is/bjorgunarsveitin-klakkur-adalfundur/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/Lifsbjorg/photos/a.132112386834581/814899345222545/?type
=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Ok. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/okbjorgunarsveitin/photos/a.1374333619550966/15326650637
17820/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Óskar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjsvosk/photos/a.198561583816716/563758667297004/?type=
1&theater 
 
Mynd 11:  
Samsett mynd eftir höfund. 
Merki Björgunarfélags Akraness. Sótt 20. september 2018 af http://bjorgunarfelag.is 
Merki Björgunarfélags Árborgar. Sótt 20. september 2018 af 
http://www.dfs.is/2017/03/17/gjaldkera-bjorgunarfelags-arborgar-vikid-fra-storfum/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Héraðs. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/BjorgunarsveitinHerad/photos/a.513447392023608/725087687
526243/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitar Landeyja. Höfundur fékk merkið afhent af Björgunarsveit 
Landeyja 18. nóvember 2018.  
Merki Björgunarsveitarinnar Báru. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitinbara/photos/a.543619372440416/54361938244
0415/?type=1&theater 
Merki Björgunarfélagsins Blöndu. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/1035087396510599/photos/a.1035087443177261/1704072402
945425/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Týs. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjsvtyr/photos/a.194218557609320/194218570942652/?type=1
&theater 
Merki Hjálparsveitar skáta Reykjadal. Höfundur fékk merkið afhent af Birki Erni 
Stefánssyni viðskiptastjóra Sjóklæðagerðarinnar hf. 66° Norður þann 30. október 2018. 
Merki Hjálparsveitar skáta Garðabæ. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.hjalparsveit.is 
Merki Björgunarsveitarinnar Stefáns. Höfundur fékk merkið afhent af Kristjáni 
Steingrímssyni formanni Björgunarsveitarinnar Stefáns þann 28. október 2018. 
Merki Björgunarsveitarinnar Dalvíkur. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitin.dalvik/photos/a.323282304452365/476940165
753244/?type=1&theater 
Merki Hjálparsveitar skáta Kópavogi. Sótt 20. september 2018 af 
https://hssk.is/um_sveitina/merki/ 
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Merki Hjálparsveitar skáta Aðaldal. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.641.is/flugeldamarkadur-hjalparsveitar-skata-i-adaldal-opinn-i-dag-og-a-
morgun/ 
Merki Hjálparsveitar skáta Reykjavík. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/reykur/photos/a.217977238231920/761584023871236/?type=1
&theater 
Merki Hjálparsveitar skáta Hveragerði. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/hjalparsveitskataihveragerdi/photos/a.481876528511328/48187
6531844661/?type=3&theater 
Merki Hjálparsveitarinnar Tintron. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.gogg.is/hjalparsveitin-tintron-2/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Ársæls. Sótt 20. september 2018 af 
http://bjorgunarsveit.is/#home  
Merki Björgunarsveitarinnar Garðars. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/BjorgunarsveitinGardar/photos/a.296354497150137/29637895
3814358/?type=1&theater 
Merki Björgunarfélags Vestmannaeyja. Sótt 20. september 2018 af 
https://1918.is/read/2015-08-04/bjorgunarfelag-vestmannaeyja-97-ara/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Kjalar. Sótt 20. september 2018 af https://kjölur.is 
Merki Hjálparsveitarinnar Dalbjargar. Sótt 20. september 2018 af http://www.dalbjorg.is/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/Lifsbjorg/photos/a.132112386834581/814899345222545/?type
=1&theater 
 
Mynd 12:  
Gamalt merki Hjálparsveita skáta í Reykjavík. Höfundur fékk merkið afhent af 
Hjálparsveit skáta í Reykjavík. 
 
Mynd 13: 
Samsett mynd eftir höfund. 
Merki Björgunarfélags Hornafjarðar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarfelaghornafjardar/photos/a.187978514585931/18797
8517919264/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Jökuls. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/425602280968688/photos/a.425605117635071/597834017078
846/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Ernis. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/1591583147757547/photos/a.1591584161090779/1591587054
423823/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Berserkja. Sótt 20. september 2018 af 
http://www.stykk.is/berserkir/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Kjalar. Sótt 20. september 2018 af https://kjölur.is 
Merki Björgunarsveitar Hafnarfjarðar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveit/photos/a.482053395049/10152070499130050/?t
ype=3&theater 
Merki Björgunarfélags Ísafjarðar. Höfundur fékk merkið afhent af Björgunarfélagi 
Ísafjarðar þann 4. nóvember 2018.  
Merki Björgunarsveitarinnar Brimrúnar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/brimrun.bjorgunarsveit/photos/a.834192193278112/834192206
611444/?type=1&theater 
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Merki Björgunarsveitarinnar Gerpis. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/gerpir/photos/a.493569801418/10152162260416419/?type=3&
theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Ægis. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/BjorgunarsveitinaegirGrenivik/photos/a.101631686582653/101
631689915986/?type=1&theater 
Merki Súlna, Björgunarsveitarinnar á Akureyri. Sótt 20. september 2018 af 
http://www.sulur.is/is 
Merki Björgunarsveitarinnar Skagfirðingasveitar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/Bjargari/photos/a.279763278783864/814178675342319/?type=
1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Ok. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/okbjorgunarsveitin/photos/a.1374333619550966/15326650637
17820/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Blakks. Sótt 20. september 2018 af http://www.blakkur.is/ 
Merki Björgunarfélags Akraness. Sótt 20. september 2018 af http://bjorgunarfelag.is 
Merki Björgunarsveitarinnar Tálkna. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/talkni/photos/a.522974171212685/522974181212684/?type=1
&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Víkverja. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.vik.is/is/index.php?pid=305 
Merki Björgunarsveitarinnar Sveinunga. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/606176533077400/photos/a.606176559744064/606177049744
015/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Skyggnis. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitin.skyggnir/photos/a.521287274705801/5212873
01372465/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Strandasólar. Sótt 20. september 2018 af 
http://www.arneshreppur.is/bjoumlrgunarsveitin-strandasoacutel.html 
Merki Björgunarsveitarinnar Heiðars. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjsvheidar/photos/a.104064159939577/104064213272905/?typ
e=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Tinda. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitintindar.hnifsdal/photos/a.680357722107842/10
77103409099936/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Óskar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjsvosk/photos/a.198561583816716/563758667297004/?type=
1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Þorbjörns. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitinthorbjorn/photos/a.403454786401287/4034656
83066864/?type=3&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Stráka. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitin.strakar/photos/a.522794017875434/52279406
7875429/?type=1&theater 
Merki Björgunarsveitarinnar Klakks. Sótt 20. september 2018 af 
http://grundarfjordur.vefurinn.is/bjorgunarsveitin-klakkur-adalfundur/ 
Merki Björgunarsveitarinnar Stefáns. Höfundur fékk merkið afhent af Kristjáni 
Steingrímssyni formanni Björgunarsveitarinnar Stefáns þann 28. október 2018. 
Merki Björgunarsveitarinnar Strandar. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.facebook.com/bjorgunarsveitin.strond/photos/a.1523972717895445/15239734
24562041/?type=1&theater 
 



 

 38 

Mynd 14:  
Landhelgisgæslan 90 ára í dag. Sótt 8. desember af 
http://www.lhg.is/frettir-og-fjolmidlar/frettasafn/frettayfirlit/landhelgisgaesla-islands-er-
90-ara-i-dag 
 
Mynd 15: 
Án titils. Sótt 8. desember af 
http://www.lhg.is/frettir-og-fjolmidlar/frettasafn/frettayfirlit/nr/2770 
 
Mynd 16: 
Án titils. Sótt 19. nóvember af 
http://www.visir.is/g/2014140519787 
 
Mynd 17: 
Án titils. Sótt 8. desember af 
http://skessuhorn.rat.nepal.is/frettir/nr/187343/ 
 
Mynd 18: 
Hópmynd skyline. Sótt 8.desember af 
https://www.logreglan.is/nyjar-merkingar-a-okutaeki-logreglunnar/ 
 
Mynd 19: 
Án titils. Sótt 8.desember af 
https://www.facebook.com/logreglan/photos/a.307954002601488/1645097182220490/?typ
e=3&theater 
 
Mynd 20: 
Án titils. Sótt 19. nóvember 2018 af 
https://www.facebook.com/hssk.is/photos/a.665004973536004/1244375445598951/?type=
3&theater 
 
Mynd 21: 
Nýi gallinn er meðal annars hannaður til að vera sem sýnilegastur í öllum aðstæðum. Sótt 
11. nóvember 2018 af 
http://www.visir.is/g/2017171219291 
 
Mynd 22: 
Nýjar merkingar á bílum. Slysavarnafélagið Landsbjörg. „Merki og merkingar fyrir 
Slysavarnafélagið Landsbjörg, notkunarleiðbeiningar og tillögur vegna merkinga“ uppfært 
2017, bls. 9. Skjal fengið hjá Smára Sigurðssyni, formanni Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar.   
 
Mynd 23: 
Án titils. Sótt 19. nóvember 2018 af  
https://www.facebook.com/Mannbjorg/photos/pcb.2192501180983832/219250003098394
7/?type=3&theater 
 
Mynd 24: 
Án titils. Sótt 19. nóvember 2018 af 
https://www.facebook.com/sbskiltagerd/photos/pcb.295480444385884/295480121052583/
?type=3&theater 


