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MERKI SÖGUFÉLAGS
Hinn flatti þorskur
Úr óbirtu handriti Sögu Sögufélags eftir Írisi 
Ellenberger:

Á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar útvíkkaði 
Sögufélag starfsemi sína og tók að líkjast hefð-
bundnum bókaforlögum þess tíma. Því þurfti 
félagið að gera ýmislegt til þess að færa starfs-
hætti félagsins til nútímahorfs. Eitt af því var að 
búa til merki fyrir félagið. Áttatíu ár voru liðin 
frá stofnun Sögufélags árið 1982 og við það 
tækifæri vildi stjórnin afhjúpa nýtt kennimark 
félagsins. 

Stjórnin hafði úr nokkrum tillögum að moða 
sem henni bárust bæði frá auglýsingastofum og 
félögum. Kenndi þar ýmissa grasa; upprúllað 
pergament í laginu eins og upphafsstafur félags-
ins, ólíkir skildir þar sem greina má bókstafinn 
S, merki sem líta út eins og bækur, blekpenni eða 
fjaðurstafur, Janusarhöfuð sem táknar framtíð 
og fortíð, rúnir, ýmsar stílfæringar á orðinu saga 
eða einkennisstöfunum SF, tveir drekar sem bíta 
í hala sinn og gleraugu, svo dæmi séu nefnd.

1 „Aðalfundur Sögufélags“ (1982), bls. 336.
2 Fundargerðabók III frá apríl 1981, ÞÍ. Sögufélag A/2 örk 2.

En merkið sem varð fyrir valinu prýddi flattur 
þorskur á skildi. Myndin vísaði til hins forna 
skjaldarmerkis Íslands frá 16. öld sem sýndi 
krýndan flattan þorsk en sögu merkisins má 
rekja allt aftur til 14. aldar. 

Í meðförum Sögufélags var þorskurinn sviptur 
höfuðskrautinu og nafn félagsins sett í krúnu 
stað en stofnárið 1902 var látið standa fyrir 
neðan fiskinn. Deilt hafði verið um hvort þorsk-
urinn ætti að vera flattur eða óflattur sem skreið, 
en þannig var innsigli þýskra Björgvinjarkaup-
manna á 15. öld. Varð hið síðarnefnda fyrir 
valinu, líklega vegna þjóðlegrar skírskotunar 
þess.1 

Auglýsingastofa SGS teiknaði merkið en ráðgjöf 
veitti Guðný Jónasdóttir. Merkið birtist fyrst á 
kápu bókarinnar Bæirnir byggjast eftir Pál Lín-
dal árið 1982 og hefur fylgt félaginu æ síðan.2 
Árið 2018 hreinteiknaði Eva Hrönn Guðnadótt-
ir merkið í vectorútgáfu og einlit án þess þó að 
breyta formi merkisins á nokkurn hátt.
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NOTKUN MERKIS
Merki Sögufélags má nota svart á ljósum/hvítum bakgrunni og hvítt á dökkum/svörtum bakgrunni. 
Einnig leyfist að setja merkið í einlit til að hæfa litasamsetningu bókarkápu/auglýsingar/kynningarefnis, 
passa þarf þó upp á að hafa dökkan lit á ljósum bakgrunni og ljósan lit á dökkum bakgrunni. 
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BAKGRUNNUR

Þegar bakgrunnur er ljósmynd, mynstur eða grafík skal ávallt tryggja að merkið sé læsilegt. Ekki skal 
nota mjög óreglulegan bakgrunn sem dregur úr skýrleika merkisins.
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HVAÐ ER BANNAÐ? 

Ekki má eiga við lögun og form merkis Sögufélags né nota liti á annan hátt en getið er um á síðu 8.

Ekki teygja merkið á nokkurn hátt 

Ekki má fjarlægja hluti úr merkinu Ekki má birta merkið í marglit
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SVÆÐI KRINGUM MERKI 

Ekkert má vera nær merki Sögufélags en sem nemur þriðjungi af breidd merkisins.
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ICON / FAVICON 

Myndmerki merkis má einungis nota án titils og ártals í „favicon“ tákni í vafra. Er þá einnig í því tilviki 
búið að einfalda form merkisins til svo smárrar notkunar. Ekki má nota þessa útgáfu í almennri notkun 
annarri en hér um getur.

favicon 16x16px
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LITIR & LETUR 
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LITIR SÖGUFÉLAGS
Litir Sögufélags eru valdir með náttúru Íslands og málverk Jóhannesar Kjarval í huga.

CMYK: 100-65-30-40
HEX: #1f3d5b
RGB: 31-61-91

CMYK: 20-30-100-5
HEX: #bfa32b
RGB: 191-163-43

CMYK: 10-70-60-0
HEX: #cd7163
RGB: 205-113-99

CMYK: 70-60-100-0
HEX: #625f35
RGB: 98-95-53
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Litina má nota með viðbættum svörtum eða með gagnsæi eða daufari í kynningarefni. Þeir eru einnig 
tilvaldir til framsetningar á tölulegum upplýsingum í gröfum og súlum.

100% 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%

100%+15K+30K 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%+15K+30K

+15K+30K

+15K+30K
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DÆMI UM LITANOTKUN

Mælt er með að notast frekar við færri liti en fleiri þegar gröf, súlur og skífur eru settar fram.

Hér eru þrír litir notaðir  
og með gráum svo endurteknir 

með mismiklum litstyrk. 

Hér eru þrír litir notaðir.  Hér eru einn litur notaður  
og endurtekinn með  
mismiklum litstyrk. 
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AaBbCcDd   AaBbCcDd

AaBbCcDd		 	 AaBbCcDd

AaBbCcDd    AaBbCcDd

AaBbCcDd    AaBbCcDd

LETUR 
Sögufélag notast einkum við tvær leturgerðir í kynningarefni sínu og útgáfuverkum:
Futura Condensed og Sabon.

Sabon - Roman   Sabon - Italic

Sabon - Bold   Sabon - Bold Italic

Futura Std. Condensed - Light   Futura Std. Condensed - Book Oblique

Futura Std. Condensed - Bold   Futura Std. Condensed - Bold Oblique
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Dæmi um samsetningu leturs.

Sabon
Þetta er Futura egiliquam, pravertuus, fuem aces! Equem 
manum de vius. La rem iam.

Mius vaturei suliis esciam dum quam sum in tes? itum 
ocae tabervivica que opublicesil vit viu viviconsum ines 
imium et C. Publicu ppliaedium talarissil consunum, nos, Ti. 

Ehebus, unt verenatuam tenat reviussolute nonum 
ium inatudem tust fura sulego nequons ultuam 
audam se alerfir maximus. 

Vid interum pubit ad noc, ses autebusquem poeneque 
noctuam quius, quo comnia de estre, contia resid factodi 
priost? Palabis; nos condaci ostratuit. 

Vercerescres is moviveredi, condact orterem patum lis, 
pratios veritici publina, novereo, conem nontemusu qua in 
habefen ihingul turnint apere coena, ur lari cones obus es 
ci silis.

Futura
Þetta er Sabon egiliquam, pravertuus, fuem 
aces! Equem manum de vius. La rem iam.

Mius vaturei suliis esciam dum quam sum in 
tes? itum ocae tabervivica que opublicesil vit 
viu viviconsum ines imium et C. Publicu pplia-
edium talarissil consunum, nos, Ti. 

Ehebus, unt verenatuam tenat reviussolu-

te nonum ium inatudem tust fura sulego 

nequons ultuam audam se alerfir max-

imus. 

Vid interum pubit ad noc, ses autebusquem 
poeneque noctuam quius, quo comnia de estre, 
contia resid factodi priost? Palabis; nos condaci 
ostratuit. 
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AaBbCcDd 

AUKALETUR 

Sögufélag notar einnig letrið Pinyon til skreytis með öðru letri. Pinyon letrið hentar ekki sem lestrar-
letur, einungis í titla eða undirtitla.

Pinyon Script Regular

Verið velkomin

Dæmi um notkun: Kynningarveggspjald
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Dæmi um notkun Pinyon leturs með öðrum leturtýpum Sögufélags.

Aðaltitill skrautletur Pinyon
MEÐ UNDIRTITL I  Í  FUTURA CONDENSED BOLD HÁSTÖFUM

Aðaltitill skrautletur Pinyon
M E Ð 	 U N D I R T I T L I 	 Í 	 S A B O N 	 B O L D 	 H Á S T Ö F U M
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MYNSTUR 
Haustið 2019 voru gamlir hægindastólar í eigu Sögufélags gerðir upp og yfirdekktir með nýju áklæði. 
Ákveðið var að teikna upp mynstur áklæðisins til þess að nota í kynningar- eða ímyndarefni félagsins 
þar sem það þótti falla vel að anda og aldri Sögufélags. Eva Hrönn Guðnadóttir hreinteiknaði mynstrið.
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Dæmi um notkun mynsturs: Bakgrunnur á vefauglýsingum
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