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Útdráttur 
Geimferðarstofnun Bandaríkjanna á sér langa og merkilega sögu. Áhrifamikil stofnun sem 

hefur verið drifin áfram af mikilli framsækni. NASA, eins og við þekkjum hana, gekk í 

gegnum blómaskeið mikillar velgengni og stuðnings bandarísku þjóðarinnar. En fljótt 

skipast veður í lofti, því um leið og halla fór undan fæti hjá stofnuninni varð hún mjög 

gagnrýnd. Hönnunarsaga NASA er ekki síður merkileg. NASA sá ástæðu til þess að láta 

endurmarka stofnunina árið 1974 en 18 árum seinna var nýja merkinu skipt út fyrir það 

gamla sem áður var. Sumar ákvarðanir geta verið umdeildar og aðrar á rökum reistar.  
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Inngangur  

Í upphafi árs 2016 fór ég í stutta tveggja nátta heimsókn til Washington D.C. í 

Bandaríkjunum. Heimsóknin átti þó óvænt eftir að lengjast um tvær nætur sökum þess að á 

sama tíma teygði snjóstormurinn Jonas sig yfir borgina og allar opinberar samgöngur 

lögðust niður, þar á meðal flug, í um tvo sólarhringa. Það var þá lítið annað að gera en að 

berjast í gegnum óveðrið, sem okkur Íslendingunum þótti ekki tiltöku mál, og skoða 

áhugaverða staði í þessari fallegu borg. Ég stoppaði meðal annars við á The National Air 

and Space Museum og skoðaði mig um. Þetta var ótrúlega skemmtileg upplifun á margan 

hátt. Það að fá að skyggnast inní líf geimfarans, setjast undir stýri og finna fyrir stærð 

geimflaugana var sterk upplifun. Það virkilega áhugavert að sjá gríðarlega þróun í hönnun 

faratækja sem eiga að taka þig í ferðalag um óravíddir alheimsins, þangað sem flestir 

komast einungis í draumum sínum. Á leiðinni út í óveðrið aftur stoppaði ég stutt við í 

minjagripabúð safnsins og fjárfesti í derhúfu sem mér þótti heldur hallærisleg, blá með 

ásaumuðu merki NASA. Ásaumaða merkið á húfunni vakti samt áhuga minn og ég fór að 

grenslast fyrir um sögu þess og komst að því að grafísk hönnunarsaga NASA er 

áhugaverðari en maður hefði ímyndað sér. 

 Hér ætla ég að fara yfir hvernig mörkun NASA hefur þróast. Hvaða róttæku 

breytingar hafa átt sér stað og hvað hefur haft áhrif á þær. NASA sá ástæðu til þess að láta 

endurmarka (e. rebrand) stofnunina árið 1974 en 18 árum seinna var nýja merkinu skipt út 

aftur fyrir það gamla sem áður var. Ég mun reyna að komast að því hvað það er sem liggur 

bakvið þessar stóru ákvarðanir og velti því upp hvort þær hafi verið rangar eða á rökum 

reistar.  
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1. Geimferðarstofnun Bandaríkjanna 
The National Aeronautics and Space Administration þekkjum við öllu heldur undir 

skammstöfuninni NASA, geimferðastofnun Bandaríkjanna. Hún hóf starfsemi sína árið 

1958 og þá tilheyrðu henni þrjár rannsóknastofur. Þessar rannsóknastofur höfðu verið 

starfræktar undir annari stofnun, The National Advisory Committee for Aeronautics 

(NACA), sem þurrkaðist út í kjölfarið.1 Við stofnun NASA lýsti Dwight D. Eisenhower, 

þáverandi forseti og fyrrum hershöfðingi Bandaríkjanna í seinni heimsstyrjöldinni, tilgangi 

stofnunarinnar með þessum orðum.  „Skal sinna rannsóknum á þeim vandamálum sem 

snúa að flugi bæði innan sem utan lofthjúps jarðarinnar, sem og öðru vísindaskyni.“2 Þetta 

var talið vera útspil bandarísku ríkisstjórnarinnar í kjölfar deilna við Sovétríkin í því sem 

var kallað kalda stríðið en undirliggjandi ástæður þess voru að þessi tvö risaveldi höfðu 

mjög ólíka hugmyndafræði þegar kom að þjóðfélagsskipulagi og leiðum til að auka 

lífsgæði þjóðarinnar. Í þessum deilum og í metingi milli þjóðanna skipuðu rannsóknir á 

geimnum stóran sess og út frá þeim hófst geimkapphlaupið.3  

1.1 7. áratugurinn 
Aðeins örfáum dögum eftir stofnun hafði NASA skotið upp sinni fyrstu eldflaug, Pioneer I, 

sem átti að lenda á tunglinu. Af þeirri lendingu varð ekki sökum tæknilegra vandamála þar 

sem geimfarið sendi frá sér rangar upplýsingar um brennsluhraða vélarinnar.4 Í lok sama 

árs hafði stofnunin brotið fyrsta blaðið í sögu NASA þegar send var hljóðupptaka með 

útvarpsbylgjum úr geimnum til jarðarinnar. Eisenhower forseti Bandaríkjanna ávarpaði 

jarðarbúa, „Ameríka óskar eftir friði á jörðu og velvilja gagnvart öllum mönnum.“5 

 Á blaðamanna fundi í Washington 8. apríl 1959 kynnti T. Keith Glennan þáverandi 

stjórnarmaður NASA sjö manna teymi geimfara sem áttu að þreyta frumraun mannaðra 

geimferða. Þessir menn urðu samstundis stjörnur í augum Bandaríkjamanna, hetjur sem 

                                                
1 Elizabeth Suckow, „Overview,“ NASA History Program Office, 23. apríl 2009, 
http://history.nasa.gov/naca/overview.html. 
2 „An Act to provide for research into the problems of flight within and outside the Earth’s atmosphere, and 
for other purposes.“ í þýðingu höfundar,  
C.V. Anderson ritstýrði, National Aeronautics and Space Administration (NASA): Background, Issues, 
Bibliography, New York: Nova Publishers, 2002, bls. 3. 
3 Anderson, National Aeronautics and Space Administration (NASA). bls. 3. 
4 „Pioneer 1,“ NSSDCA Master Catalog Search, sótt 4. nóvember 2016 af 
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1958-007A. 
5 „America’s wish for peace on Earth and goodwill toward men everywhere.“ í þýðingu höfundar, 
Robert Z. Pearlman, „Library of Congress to Preserve 1st Message from Space,“ Space.Com, 21. Mars 2013, 
http://www.space.com/20342-library-congress-first-space-message.html. 
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voru tilbúnar að fórna lífi sínu fyrir mannkynið.6 Á þeim tíma var mikið lagt upp úr því að 

senda lifandi verur út í geim. Með ýmsum aðferðum voru dýr sett um borð í geimflaugar 

og send af stað í leiðangra. Hundar, mýs, skordýr og skjaldbökur svo eitthvað sé nefnt voru 

meðal þeirra dýra sem send voru til prufu með geimflaug og skiluðu þau sér ekki alltaf 

lifandi til baka. Apar voru mikið notaðir í tilraunaflug.7 Í maí 1959 varð merkur atburður 

þegar fyrstu aparnir, Abel og Baker, skiluðu sér heilir á húfi aftur til jarðar eftir að hafa 

ferðast tæpa 500 km frá yfirborði jarðar á rúmlega 16.000 km hraða.8 Sovétríkin sendu svo 

fyrstu manneskjuna út í geim 12. apríl 1961.9 Svekktir Bandaríkjamenn sem höfðu ætlað 

sér að eiga þann heiður höfðu þá þegar undirbúið slíkt verkefni. Innan við mánuði seinna 

varð Alan Shepard fyrsti Bandaríkjamaðurinn til að ferðast um geiminn.10 

 „Þessi þjóð á að leggja áherslu á að ná því markmiði, fyrir lok þessa áratugs, að 

lenda manneskju á tunglinu og skila henni aftur öruggri til jarðar.“11 Þessi orð lét þá 

nýkjörinn forseti Bandaríkjanna John F. Kennedy falla í þingræðu sinni árið 1961 sem 

bandaríska þjóðin fylgist með í beinni útsendingu. Enn fremur tók Kennedy það fram í 

þeirri ræðu að ríkið þyrfti að setja í þetta verkefni í það minnsta 9 milljarða 

Bandaríkjadollara næstu fimm árin sem myndi samsvara rúmlega 71 milljarði 

Bandaríkjadollara miðað við gengi dagsins í dag.12 Fjármagnið sem ríkið setti í 

geimferðarstofnunina tók í kjölfarið gríðarlega stökk á ári hverju. Árið 1966 náði það 

algjörlega nýjum hæðum. Ríkið gaf 4.41% af útgjöldum ríkissjóðsins til NASA sem nam 

rúmlega 5,9 milljörðum Bandaríkjadollara sem myndi samsvara rúmlega 44 milljörðum 

dollara í dag.13 Stofnun sem fær svo stóran hluta af skattpeningum landsmanna má búast 

við því að þurfa svara fyrir töluverða gagnrýni. Þá er nauðsynlegt fyrir slíka stofnun að 

finna fyrir trausti og stuðningi frá fólkinu í landinu.  

                                                
6 Matthew Hersch, „The Seven,“ Air & Space Magazine, 6. apríl 2009, 
http://www.airspacemag.com/space/the-seven-122709304/?no-ist. 
7 Tara Gary, „A Brief History of Animals in Space,“ NASA History Program Office, 2. ágúst 2004, 
http://history.nasa.gov/animals.html. 
8 Baccy Tanner, „Kansan among first to go to space,“ The Wichita Eagle, 22. mars 2010, 
http://www.kansas.com/news/local/news-columns-blogs/the-story-of-kansas/article1032588.html. 
9 „First man to Space,“ BBC, sótt 5. nóvember 2016 af 
http://www.bbc.co.uk/science/space/solarsystem/astronauts/yuri_gagarin. 
10 Robert Z. Pearlman, „Freedom 7 Mercury Capsule, Flown by 1st American in Space, Heads to Boston, 
D.C.,“ Space.Com, 27. janúar 2012, http://www.space.com/14392-mercury-space-capsule-freedom-7-
moves.html. 
11 „I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a 
man on the Moon and returning him safely to Earth.“ í þýðingu höfundar, 
„1961: Kennedy pledges man on Moon,“ BBC NEWS, sótt 5. nóvember 2016 af 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/25/newsid_4369000/4369187.stm. 
12 „1961: Kennedy pledges man on Moon,“ 
13 Michael Lukac, „Timeline: United States Budget Allocation for NASA,“ International Business Times, 5. 
ágúst 2011, http://www.ibtimes.com/timeline-united-states-budget-allocation-nasa-824197. 
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Þann 20. júlí 1969 er óhætt að segja að NASA hafi skrifað nýjan kafla í 

mannskynssöguna. „Þetta er lítið skref fyrir manneskju, en risastórt stökk fyrir 

mannkynið.“ Þessi orð lét Neal Armstrong falla í þann mund er hann komst fyrstur manna í 

snertingu við yfirborð tunglsins. Apollo 11 hét þetta þekktasta geimferðarverkefni 

mannkynssögunnar. Í beinni sjónvarpsútsendingu fylgdist heimurinn með geimförunum 

ganga á tunglinu og stinga bandaríska fánanum í gráan sandinn.“Ég var í íbúðinni minni í 

New York, liggjandi á sófanum að horfa á þetta, ég grét.“14 sagði Hollywood leikarinn 

Morgan Freeman í viðtali við ATP news þegar hann var beðinn að rifja upp sína upplifun af 

því þegar Apollo 11 lenti á tunglinu.15 Lýsandi fyrir tilfinningarnar sem voru að umvefja 

bandarísku þjóðina. Þjóðarstoltið var að ná nýjum hæðum. Svipað og við Íslendingar 

fengum smjörþefinn af þegar hver einasti landsmaður sat límdur við skjáinn og fylgdist 

með karlalandsliði Íslands í fótbolta etja af kappi á Evrópumótinu í fyrsta sinn. Þar sem 

liðið var að brjóta blað í íslenskri knattspyrnu sögu í hverjum einasta leik sem þeir spiluðu.  

En það var ekki einungis bandaríska þjóðin sem fylgdist með tunglförinni. Öll 

heimsbyggðin stóð á öndinni og upplifði í beinni útsendingu einn af stærstu viðburðum 

mannkynsögunnar, þegar maður steig fyrst fæti á tunglið. 

1.2. Eftir risastóra stökk mannkynsins 
Það átti eftir að reynast NASA erfitt að fylgja eftir Apollo 11. Næstu árin var 

rannsóknarferðum til tunglsins haldið áfram. Sama ár lentu geimfararnir NASA aftur á 

tunglinu og skoðuðu sig um í rúmar 7 klukkustundir áður en haldið var til baka.16 Í Apríl 

ári seinna sendi stofnunin af stað þriðju mennsku áhöfnina. Apollo 13 var að sjálfsögðu 

ætlað að lenda á tunglinu en svo fór að súrefnis tankur geimfarsins sprakk eftir 58 

klukkustunda ferð á leið til tunglsins sem var til þess að litlu mátti muna að áhöfnin kæmist 

ekki lífs af. Verkefnin héldu þrátt fyrir það áfram. Allt til ársins 1972 þegar Apollo 17 var 

það síðasta til að lenda á tunglinu.17 Í kjölfarið fóru NASA að færa sig ennþá lengra út í 

geim. Í fyrsta skiptið flugu tölvustýrðar geimflaugar framhjá gasrisunum Júpíter og 

Satúrnusi. Verkefnin tóku sum meira en eitt og hálft ár, skiluðu mögnuðum nærmyndum af 

                                                
14 „I was in my apartment in New York, lying on the couch watching this. I cried,“ í þýðingu höfundar, 
AFP news agency, „Actor Morgan Freeman 'cried' seeing 1969 Moon landing,“ Myndband, 0:45, sótt 4. 
nóvember 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=QQC4sqZQ1jA. 
15 AFP news agency, „Actor Morgan Freeman 'cried' seeing 1969 Moon landing.“ 
16 „Apollo 12,“ NASA, 19. nóvember 2015, 
https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo12.html. 
17 Discovery Channel, „The Explorer,“ When We Left Earth: The NASA Missions,  Heimildaþáttur, 49:17, 
sótt 3. desember 2016. 
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fjarlægum plánetum auk þess sem ný tungl í sólkerfinu voru uppgötvuð. Árið 1976 var 

tölvustýrðu geimfari í fyrsta sinn lent á Mars án vandkvæða, en Sovétmenn höfðu reynt 

það áður án árangurs. Geimfarið svipaðist um á Mars í rúmar 6 klukkustundir og kom til 

baka með myndir sem sýndu í fyrsta skiptið nærmynd af raunverulegu yfirborði rauðu 

plánetunnar.18 

 Fyrsta bandaríska geimstöðin var tekin í notkun árið 1973. Fullbúin aðstaða fyrir 

geimfara til að vinna og búa til skamms tíma. Sjö árum seinna gerðist það svo að 

geimstöðin féll til jarðar. Við þetta varð mikið fjölmiðlafár fékk stofnunin á sig mikla 

gagnrýni fyrir gríðarlega kostnaðarsamt verkefni sem fólki hér á jörðinni stafaði beinlínis 

hætta af því það gat orðið fyrir aðskotahlut er hún félli til jarðar.19 Í kjölfar þess að NASA 

var farið að geta sent áhöfn út í geim til lengri tíma, þá lá á að hanna geimflaug sem væri 

fjölnota. Árið 1981 flugu tveir geimfarar í fyrsta skipti á nýrri geimskutlu NASA á 

sporbaug jarðar og lentu henni tveimur dögum seinna á jörðinni. Með tilkomu 

geimskutlunnar gátu Bandaríkjamenn farið í rannsóknaleiðangra oftar en nokkru sinni fyrr. 

Það varð með tímanum sjálfsagður hlutur og almenningur missti fljótt áhugan á 

geimferðum. Áður hópaðist fólk saman bæði utan dyra og fyrir framan sjónvarpsskjái og 

taldi niður þegar eldflaugum var skotið upp í loft. Stöðugt þurfti NASA að reyna að efla þá 

mynd sem þjóðin hafði á stofninni. NASA fór þá af stað með verkefni sem þeir kölluðu 

„Kennari í geimnum“ (e. Teacher in Space). Verkefnið átti að bjóða kennurum upp á 

alvöru geimferðarupplifun til að deila með nemendum. Úr fjörutíu þúsund umsóknum frá 

kennurum víðsvegar um Bandaríkin voru aðeins tveir sem fengu að fara með í fyrsta 

verkefnið. Svo fór að geimskutlan sprakk rúmri mínútu eftir hún var sett af stað. Þetta var í 

fyrsta skiptið sem mönnuð áhöfn fórst í geimrannsóknarverkefni NASA.20 

 Geimferðastofnunin átti undir högg að sækja og næsta stóra verkefnið var Hubble 

sjónaukinn. Þetta var u.þ.b. 15 ára langt þróunarverkefni sem stofnunin batt miklar vonir 

við. Sjónaukinn var á stærð við strætisvagn og var honum skotið út í geim í apríl 1990. 

Eftirvæntingin var svo mikil að fólk leyfið sér að trúa því að sjónaukinn gæti sýnt fólki 

myndir af fæðingu stjarna og sólkerfa og gæti jafnvel svarað spurninguni um hvað 

alheimurinn væri gamall. Allt kom fyrir ekki, fyrstu myndirnar sem NASA fékk úr honum 

                                                
18 Clara Moskowitz, „NASA’s 10 Greatest Science Missions,“ Space.Com, 6. mars 2009, 
http://www.space.com/6378-nasas-10-greatest-science-missions.html. 
19 Elizabeth Hanes, „The Day Skylab Crashed to Eath: Facts About the First U.S. Space Station’s Re-Entry,“ 
History.com, 11. júlí 2012, http://www.history.com/news/the-day-skylab-crashed-to-earth-facts-about-the-
first-u-s-space-stations-re-entry. 
20 Discovery Channel, „The Shuttle,“ When We Left Earth: The NASA Missions,  Heimildaþáttur, 48:07, sótt 
4. desember 2016. 
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voru algjör hörmung. Óskýrar og úr fókus. „Við vorum brandari þjóðarinnar“21 sagði 

yfirmaður verkefnisins þegar hann rifjaði upp þennan tíma í heimildarþáttunum When we 

left earth.22 Þremur árum síðar sendi NASA viðgerðarteymi í átt að Hubble sjónaukanum til 

að freista þess að þeim tækist að framkvæma flóknar viðgerðir. Þetta var verkefni átti sér 

enga hliðstæðu og framtíð NASA lá undir. Stofnuninni til mikillar gleði þá skilaði verkefnið 

árangri og sjónaukinn hóf að senda töfrandi myndir af alheiminum til jarðarbúa.23 

 Daniel S. Goldin var kjörinn stjórnarmaður NASA vorið 1992 á erfiðum tímum þar 

sem stofnunin sætti mikillar gagnrýni fyrir þau stóru og kostanaðarsömu verkefni sem tóku 

bæði of langan tíma og skiluðu ekki árangri.24 Goldin ætlaði að umbylta flug- og 

geimferðaverkefnum Bandaríkjanna. Hann gaf það þó ekki út að hans aðal markmið væri 

að skera niður fjármagn en þau gildi sem hann lagði áherslu á voru hraðari, betri og 

ódýrari. Hann vildi smærri og fleiri verkefni sem myndu skila reglulegum árangri. Hann 

taldi að ekki væri grundvöllur fyrir því að halda áfram að smíða risavaxin geimför sem áttu 

að prufukeyra allan búnað sem hafði þá verið í þróun. Það leiddi einfaldlega til þess að þau 

urðu þyngri og kostnaðarmeiri sem gerði það að verkum að engar áhættur var hægt að taka. 

Þar af leiðandi ekki hægt að prófa nýrri tækni en þá sem menn voru vissir um að myndi 

virka. Eftir að hugmyndafræði Goldins hafði verið innleidd inn á rannsóknarstofur NASA 

fullyrti hann að menningarbylting væri hafin sem tæki allt að 30 ár að sanna sig. Fyrsta 

markmiðið var að senda röð vélstýrðra geimflauga á allar plánetur, stærri tungl, smástirni 

og halastjörnur. 25 
Athugum hvað við getum smíðað margar sem vega hundruð en ekki þúsundir 
punda, sem notast við nýjustu tækni, ekki tíu ára gamla tækni til að til að taka ekki 
áhættu, sem kosta tugi og hundruð milljóna ekki milljarða, sem taka mánuði og ár, 
ekki áratug að lenda á áfangastað.26 
 

                                                
21 Discovery Channel, „The Shuttle.“ 
22 Discovery Channel, „The Shuttle.“ 
23 Gabriel Okolski, „A Brief History of the Hubble Space Telescope.“, NASA History Division, sótt 5. 
desember 2016 af http://history.nasa.gov/hubble/. 
24 Elvia Thompson og Jennifer Davis, „Daniel Saul Goldin,“ National Aeronautics and Space Administration, 
4. nóvember 2009, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1_zaIxQbF9kJ:history.nasa.gov/dan_goldin.html&n
um=1&hl=en&gl=is&strip=0&vwsrc=0. 
25 Howard E. McCurdy, Faster, Better, Cheaper: Low-Cost Innovation in the U.S. Space Program, 
Baltimore: JHU Press, 2001, bls. 47-51. 
26 “Let’s see how many we can build that weigh hundreds not thousands of pounds; that use cutting edge 
technology, not 10-year old technology that plays it safe; that cost tens and hundreds of millions, not billions; 
and take months and years, not decades, to build and arrive at their destination.” í þýðingu höfundar, 
Howard E. McCurdy, Faster, Better, Cheaper: Low-Cost Innovation in the U.S. Space Program, bls. 50. 
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Goldin bað verkefnastjóra að taka meiri áhættu og þrýsta ennþá meira á takmörk tækninnar 

því verkefni sem stóðst allar prófanir var ekki árangursríkt heldur sönnun þess að ekki væri 

verið að taka nægilega miklar áhættur.27 

 International Space Station, samvinnuverkefni Bandaríkjanna og annarra þjóða 

sem stunduðu geimrannsóknir, hófst 1998. Í því samstarfi var sett saman geimstöð í um 

350 km fjarlægð frá jörðinni og þar áttu geimfarar að geta búið til styttri tíma og sinnt 

mikilvægum rannsóknum til framtíðar á því hvernig áhrif það hefur á lífverur að dvelja í 

geimnum til lengri tíma.28 Í þessu verkefni var ekki tjaldað til einnar nætur því næsti 

áfangastaður er Mars.29 

                                                
27 Howard E. McCurdy, Faster, Better, Cheaper, bls. 51. 
28 Discovery Channel, „Home in Space,“ When We Left Earth: The NASA Missions,  Heimildaþáttur, 48:33, 
sótt 7. desember 2016. 
29 Gary Daines, „NASA’s journey to Mars,“ NASA, 1. desember 2014, https://www.nasa.gov/content/nasas-
journey-to-mars. 
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2. Mörkun NASA og sköpun ímyndar 
Um miðjan september árið 1958 fengu starfsmenn rannsóknastofa NACA senda tilkynning 

um að ný stofnun tæki við. Yfirmenn og starfsfólk höfuðstöðvanna fengu einnig boð um að 

senda inn tillögu að hönnun á nýju innsigli stofunarinnar.30 Yfir 350 tillögum var skilað inn 

og lá það í höndum fyrsta stjórnarmanns NASA, að ákveða hvaða merki yrði notað. Tillaga 

James Modarelli var sú sem stóð upp úr að hans mati (sjá Mynd 1).31 Modarelli stundaði 

nám við Cleveland Institute of Art og eftir útskrift hóf hann störf sem tækniteiknari á 

rannsóknarstofu NACA.32 Stuttu áður en kallað var eftir tillögum að nýju innsigli NASA 

hafði hann heimsótt allar rannsóknastofur NACA og kynnt sér helstu verkefni sem unnið 

var að innan þeirra. Eitt þeirra þótti honum standa sérstaklega upp úr sem hann taldi vera 

vera leiðandi verkefni í flugþróun Bandaríkjamanna. Um var að ræða módel af 

hljóðhraðaflugvél sem leit einfaldlega út eins og bogalaga ör með uppbrettu nefi. Það 

notaði hann í hönnunina á merkinu.33 

 
Mynd 1. Skissa Modarelli, neðst til hægri, var sú sem varð fyrir valinu. 

 

                                                
30 Joseph R. Chambers, Mark A. Chambers, Emblems of Exploration: Logos of the NACA and NASA, 
Washington: NASA History Program Office, 2015, bls. 60. 
31 NASA Langley CRGIS, „Joe Chambers: Wings Meatballs Worms and Swooshes,“ Myndband, 44:31, sótt 
15. október 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=uLRMNNQiE0Q&feature=youtu.be. 
32 Anne K. Mills, „James Modarelli,“ NASA, 21. september 2015, http://www.nasa.gov/feature/james-
modarelli. 
33 Chambers og Chambers, Emblems of Exploration, bls. 57-58. 
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Merkið átti þó eftir að fara langa og stranga leið og þurfti hann að gera nokkrar breytingar 

áður en það var samþykkt.34 Ýmsar stofnanir þurfa að samþykkja slíkar tillögur. Í þessu 

tilviki, The Institute of Heraldry (TIOH) sem þjónustar skrifstofu forseta, bandaríska 

herinn og aðrar opinberar stofnanir. Það má kalla hana gæðaeftirlit sem sér til þess að 

öllum grundvallaratriðum sé fylgt í hönnun og vörslu á opinberum merkjum sem birtast á 

vegum bandarískra ríkisstofnana.35 U.S. Commission of Fine Arts er svo önnur stofnunin 

en hún veitir sérfræðiþjónustu um málefni fagurfræði og hönnunar til yfirvalda og 

opinberra ríkisstofnanna. Medalíur, skjaldamerki, innsigli, minnisvarðar, nýjar opinberar 

byggingar eða jafnvel endurbætur á gömlum, eru meðal þeirra hluta sem þurfa að fara í 

gegnum ákveðið ferli á þeirra vegum ef það á einhvers staðar að birtast opinberlega í 

Washington D.C. höfuðborg Bandaríkjanna.36 Stuttu seinna var Modarelli svo beðinn um 

að hanna út frá því óformlegra merki sem notað skyldi í mörkun NASA. Í því vann hann út 

frá skammstöfun stofnunarinnar og notaði sömu grafísku einkennin og hann gerði í 

innsiglinu. Hringformið táknar plánetu, stjörnurnar tákna geiminn, rauða örin táknar 

flugtæki og sporbaugurinn í kringum nafnið táknar geimferðir (sjá mynd 2).37 Þetta merki 

fékk á sig nafnið Kjötbollan (e. The Meatball). 38 

 
Mynd 2. Kjötbollan, merki geimferðarstofnunarinnar NASA. 

                                                
34 NASA Langley CRGIS, „Joe Chambers: Wings Meatballs Worms and Swooshes.“ 
35 „Mission and Vision,“ The Institute of Heraldry, sótt 14. október 2016 af 
http://www.tioh.hqda.pentagon.mil/AboutUs/mission.aspx. 
36 „About CFA,“ U.S. Commission of Fine Arts, sótt 14. október 2016 af https://www.cfa.gov/about-cfa. 
37 Chambers og Chambers, Emblems of Exploration, bls. 66. 
38 David Hitt, „Symbols of NASA,“ NASA, 8. júlí 2008, http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-
8/features/symbols-of-nasa.html. 
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2.1 Ormurinn 
Það eru margar ástæður fyrir því að hanna nýtt merki, eða endurhanna það gamla, 
eftir því hvaða möguleikar eru fyrir hendi. Sú trú að ný eða uppfærð hönnun muni 
gjörsamlega rífa upp og snúa við viðskiptum er ekki óalgeng. Endurhönnun á merki 
gefur manni tækifæri til að sýna eitthvað nýtt, einhverja framför. En það eitt mun 
einungis gefa tímabundna uppörvun nema að fyrirtækið standi undir þeim kröfum.39 

 

Fyrstu ár NASA voru án efa mjög afdrifarík og áhrifamikil. Engin áskorun virtist of stór, 

þróunin í flugtækni fór gríðarlega hratt fram og alheimurinn varð raunverulegri fyrir 

fólkinu sem fylgdist spennt með. En í byrjun 7. áratugarins fór að halla verulega á 

stofnunina. Þjóðin sem fylgdist ávalt spennt með gerði alltaf ráð fyrir einhverju nýju. 

Almenningur sá að stórum verkefnum fækkaði og fólkið í landinu spurði sig hvernig hægt 

væri að réttlæta allt það fjármagn sem NASA fékk frá ríkinu sem hafði þá þegar verið 

skorið verulega niður. Kannski var í fyrsta skiptið efnahagslegur samdráttur stofnunarinnar 

að hafa mikil áhrif.40 

 Úreltar sjálfsmyndir þjóðernishyggjunnar, sem spruttu upp eftir seinni 

heimsstyrjöldina voru kannski ekki að virka á tímum þar sem hippamenningin stóð sem 

hæst. Í opinberum skjölum Richard Nixon, Bandaríkjaforseta, frá 28. maí 1971, talar hann 

um mikilvægi hönnunar og lista í samfélaginu og segir að ríkisreknar stofnanir 

Bandaríkjanna hafi staðnað á því sviði. Þá kallar hann eftir því að opinberar stofnanir 

skyldu skoða hvað mætti betur fara. Niðurstaðan varð að gríðarleg þörf væri fyrir 

endurbætur á skrifstofurýmum og grafísku útliti margra stofnana. 41 Ári seinna setti 

National Endowment for the Arts (NEA), af stað verkefni sem var kallað Federal Design 

Improvement Program. Þetta framlag ríkisins var eins konar umbótastyrkur til opinberra 

ríkisstofnanna til að endurbæta aðstöðu og grafískt útlit. Verkefninu var skipt niður í fjóra 

hluta. Fyrst var farið á stað með Federal Design Assembly, þar sem bæði fulltrúar 

opinberra stofnanna og hönnuðir mættu og tóku saman þátt í vinnustofum og fyrirlestrum 

sem við komu t.d. arkitektúr, innanhússhönnun, landslagshönnun, myndrænu útliti og 

                                                
39 „There are as many reasons for designing a new logo, or updating an old one, as there are options. The 
Belief that a new or updated design will, like a talisman magically turn around any business in not 
uncommon. A redesigned logo may have the advantage of implying something new, something improved – 
but this boost is temporary unless the company lives up to these claims.“ í þýðingu höfundar, 
Paul Rand, Design, Form and Chaos, New Haven: Yale University Press, 1993, bls. 54. 
40 Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ National Aeronautics and Space 
Administration: Graphics Standards Manual, bókin er einnig eftir Jesse Reed og Hamish Smyth, New York: 
Standard Manual, LLC, 2015, án blaðsíðutals. 
41 Richard M. Nixon, Public Papers of the Presidents of the United States: Richard M. Nixon, 1971, Best 
Books on, 1972, bls. 184. Sjá: 
https://books.google.is/books?id=6MDcAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. 
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jafnvel vörumerkjum. Þannig var ætlunin að brúa bilið milli þessara tveggja heima eins og 

er oft talað um. Federal Graphics Improvement Program var svo annar hlutinn sem var 

verkefni sem stóð yfir frá 1972 til 1981. Stofnanir sendu þá inn beiðni um þátttöku í 

verkefninu til endurbóta á grafísku útliti sínu. Næst var það Federal Architecture Project. 

Sá hluti verkefnisins var ætlaður til þess að opna fyrir aðgang almennings að hluta 

sögulegra og fallegra bygginga á vegum ríkisins sem almenningur hafði áður ekki fengið 

að njóta og upplifa. Fjórði og síðasti hlutinn snerist svo um að meta og ráða listamenn eða 

hönnuði í tengslum við verkefni fyrir ríkisstofnanir.42 

 Það er misjafnt hvernig fólk horfir á merki, hvort það lesi í merkingu þess, skilji 

virknina, finni fyrir áhrifum eða sjái einfaldlega ekki neitt nema nafn þess fyrirtækis sem á 

við. Vel þekkt (e. well-established) merki eru ekki endilega góð merki. Það sem skiptir 

máli er hvers virði það er og gæðin sem það lýsir.43 Kjötbollan, merki NASA, er vissulega 

vel þekkt merki en kannski einfaldlega ekki nægilega gott. Það er ekki vel læsilegt úr 

mikilli fjarlægð, smáatriðin í merkinu týndust við sumar prentaðferðir. Auk þess hafði 

NASA aldrei haft neitt kerfi fyrir grafískra heildarmynd stofnunarinnar. NASA sóttist því 

eftir endurhönnun á grafísku útliti sínu í Federal Graphics Improvement Program, 

umbótaverkefni bandaríska ríkisins. 44 

Richard Danne og Bruce Blackburn, sem ráku litla stofu með aðeins þrjá 

starfsmenn, sóttust eftir því að fá það verkefni að endurhanna útlit NASA árið 1974 eftir að 

umsókn stofnunarinnar í Federal Design Improvement Program var samþykkt. Einhverjum 

þóttu þeir þá bjartsýnismenn, þar sem margar stærri hönnunarstofur sóttust eftir verkefnum 

sem þessu. Blackburn hafði þá nýlega teiknaði merki tví-aldarafmælis Bandaríkjana, sem 

setti þá í góða stöðu. Danne og Blackburn voru fljótir að átta sig á hvaða hluti þurfti helst 

að hafa í huga við mörkun þessara stóru og umfangsmiklu stofnunar. Hún þurfti nýtt 

heildar útliti og kerfisbundna notkun sem gat sameinað allar miðstöðvar stofnunarinnar á 

sjónrænan hátt. Kerfið þurfti að ná yfir allt efni, skjöl, merkingar og annað sem NASA lét 

framleiða. Í því fólst að sjálfsögðu að hanna nýtt merki sem gat staðið eitt og sér fyrir 

risavaxna stofnun, staðsett víð og dreif um Bandaríkin, vinnur að gríðarlega flókinni 

                                                
42 „Setting the Standard: The NEA Initiates the Federal Design Improvement Program,“ National endowment 
for the Arts, sótt 20. nóvember 2016 af https://www.arts.gov/article/setting-standard-nea-initiates-federal-
design-improvement-program. 
43 Paul Rand, Design, Form and Chaos, bls. 54. 
44 Steven Heller og Marie Finamore ritstýrðu, Design Culture: An Anthology of Writing from the AIGA 
Journal of Graphic Design, New York: Allworth Press, 1997, bls. 63. 
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tækniþróun og allt sem því fylgir. Niðurstaða Danne og Blackburn var sú að slík stofnun 

þyrfti eitthvað sáraeinfalt til að binda hana saman.45 

 Í október 1974 mættu Danne og Blackburn á sinn fyrsta fund hjá stjórn NASA til að 

kynna fyrir þeim hugmynd að endurhönnun útlits stofnunarinnar. Það var eins með þann 

fund eins og hönnuðir tala oft um.46 Viðskiptavinurinn getur haft sterkar skoðanir á því 

hvernig hlutirnir skuli vera, hefur jafnvel verið búinn að búa sér til ákveðna mynd sem er 

lítið út hugsuð eða engan vegin í takt við verkefnið. Þar af leiðandi getur reynt á 

þrautseigju hönnuða að selja hugmyndir sínar sem eru oftar en ekki unnar út frá mikilli 

rannsóknarvinnu til að tjá á sem bestan hátt viðfangsefnið á myndrænan hátt. Þá á kúnnin 

það til að reyna að leiða hönnuðinn á sína braut sem er ekki alltaf á rökum reist. Skissan 

sem stóð uppúr og þeir kynntu fyrir stjórninni kom frá Blackburn. Einfalt letur merki í 

einum lit, semsett úr þremur sveigðum línum án nokkurrar þykktar mismununar sem 

myndaði skammstöfun stofnunarinnar, NASA. Stafirnir A í nafninu voru teiknaðir án 

þverstriks og mynduðu þannig nefbrodd geimflaugar eða öldurnar sem hún myndar á 

ógnarhraða sínum upp í loft. Merkið var djarft eins og stofnunin og sýnir að hún sé 

tæknilegs eðlis. Það tíðkaðist hjá stofnunum á borð við herinn og flugfélög að nota bláan lit 

til að tákna himininn, sjóinn og kuldan en Danne og Blackburn ákváðu að merki NASA 

skildi gefa til kynna verknað og hita. Því var merkið haft í rauðum lit (sjá Mynd 3). Dr. 

James Fletcher stjórnarmaður NASA og George Low aðstoðarmaður hans voru þeir sem 

höfðu hvað mest um hlutina að segja. Viðbrögðin eins og Danne man eftir þeim sagði hann 

hafa getað verið upp úr handriti. „Mér líkar einfaldlega ekki við þessa stafi“47 sagði Dr. 

Fletcher þegar Danne og Blackburn höfðu lokið við kynninguna og bætti hann við að það 

væri eitthvað sem vantaði. „Já vissulega, þverstrikið er horfið í stafnum A.“48 svaraði Low 

og sagði Dr. Fletcher að það færi í taugarnar á sér. „Mér líður þannig að þetta er ekki 

peningana virði.“49 og bætti við að honum fyndist rauði liturinn engan veginn virka. Þegar 

hann var spurður hvaða litur honum fyndist betur passa sagði hann blár af því geimurinn 

væri blár, Low leiðrétti hann þá og sagði að geimurinn væri vissulega frekar svartur. Það 

                                                
45 Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
46 Richard Danne, „1974 Presentation to NASA,“ National Aeronautics and Space Administration: Graphics 
Standards Manual, bókin er einnig eftir Jesse Reed og Hamish Smyth, New York: Standard Manual, LLC, 
2015, án blaðsíðutals. 
47 „I'm simply not comfortable with those letters.“ í þýðingu höfundar, 
Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
48 „Well, yes, the cross stroke is gone from the letter A.“ í þýðingu höfundar, 
Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
49 „I just don't feel we are getting our money's worth.“ í þýðingu höfundar, 
Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
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sem angraði stjórnarmanninn hvað mest var líklega einfaldleikin. Sá hann þá heldur 

vanunnið verk heldur en minimalíska hönnun. Það er ekki hægt að segja að 

hönnunarteymið hafi gegnið út af þessum fundi vongóðir um að hugmynd þeirra yrði 

samþykkt, en stuttu seinna fengu þeir símtal frá höfuðstöðvum NASA um að svo yrði.50 Sú 

ákvörðun var ekki vinsæl meðal allra starfsmanna stofnunarinnar og þá máttu sérstaklega 

sjá það hjá eldri kynslóðum sem höfðu fylgt NASA í gegnum sögulegan fyrri áratug. Nýja 

merkið fékk fljótt á sig gælunafn Ormurinn (e. The Worm) sem á þeim tíma spratt út frá 

neikvæðu umtali.51 Þrátt fyrir að Dr. Fletcher hafi hljómað efins um Orminn í fyrstu, þá 

talaði hann opinberlega um hversu mikla trú hann hefði á endurmörkun (e. rebranding) 

stofnunarinnar og tækifærin sem hún hefði til að endurbyggja trúverðugleika og traust með 

þessu nýja merki (sjá Mynd 3).52 

 
Mynd 3. Ormurinn, merki geimferðarstofnun Bandaríkjanna frá 1974-1992 

 

Eftir að hafa skoðað Graphics Standards Manual sem sýnir endurmörkun NASA 

eins og hún leggur sig, þá sá ég hversu mikil gæði og vinna lá á bakvið heildina. Danne 

talaði sjálfur um að endurmörkun NASA hafði verið einstakt verkefni og stærra en þeir 

höfðu nokkurn tímann tekist á við. Sigur fyrir litla hönnunarstofu sem lagði allt sitt í 

sölurnar. Árið 1985 hlaut NASA og hönnunarteymið viðurkenningu Bandarísku forseta 

verðlaunana (e. U.S. Presidential Award) fyrir afburðargæði hönnunar.53 

                                                
50 Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
51 Chambers og Chambers, Emblems of Exploration, bls. 90. 
52 Christopher Bonanos, „Are you Team Meatball, or Team Worm?,“ án blaðsíðutals. 
53 Richard Danne, „ The NASA Trek,“ National Aeronautics and Space Administration: Graphics Standards 
Manual, bókin er einnig eftir Jesse Reed og Hamish Smyth, New York: Standard Manual, LLC, 2015, án 
blaðsíðutals. 
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1.2 Nostalgían í Kjötbollunni 
Tími David S. Goldin var tími mikilla breytinga hjá NASA eins og ég hef áður fjallaði um. 

Hugmyndafræði hans var gjörólík þeirri stefnu sem NASA hafði fylgt síðustu áratugina og 

lagði hann mikla áherslu á hugarfarsbreytingu innan stofnunarinnar. Í fyrstu heimsókn 

Goldin í Langley Research Center eftir að hafa verið ráðinn stjórnarmaður NASA árið 1992 

átti hann í samtali við aðstoðarmann sinn George W. S. Abbey og Paul F. Holloway 

yfirmann rannsóknarstofunnar. Hann spurði hvað þeim fyndist að hægt væri að gera til að 

bæta starfsandann innan stofnunarinnar. Svarið var einfalt. Abbey benti á Kjötbollumerkið 

sem hafði fengið að hanga á flugskýli rannsóknastofunnar og sagði að þetta merki ætti 

NASA að endurheimta. Holloway var á sama máli, dróg upp nafnspjald sem ennþá bar 

ennþá gömlu Kjötbolluna og sagðist vilja vinna fyrir þessa stofnun. Goldin hlýtur að hafa 

verið á sama málið því samdægurs tilkynnti hann á NASA TV að frá og með þeim degi 

skildi notast við Kjötbolluna sem merki stofnunarinnar.54 
[...] Með tímanum, gamla merki NASA,  hin ástkæra Kjötbolla, mun koma í staðin 
fyrir hið sleipa núverandi merki og hægt og rólega mun það hverfa inní 
sjóndeildarhringnum og aldrei sjást framar […] Stoltið í merkinu sem stóð fyrir 
yfirburði NASA í fortíðinni. Og nú horfum við til þess að NASA verðu á 
heimsmælikvarða í dag og á morgun […] fortíðarinnar er einnig á lífi. Töfrarnir eru 
komir aftur […] Gamla merki NASA er komið aftur því karlar og konur hjá NASA 
kölluðu eftir því. Sígilt, sem mun aldrei detta úr tísku!55 

 

Þetta er sagan eins og þeir segja hana sjálfir. Ákvörðun sem virðist hafi verið tekinn meðal 

fárra einstaklinga þó Goldin hafi reynt að láta annað í ljós. Það sem mér þótti áhugaverðast 

við yfirlýsingu hans var að hann reyndi að telja fólki trú um það að Kjötbollan væri sígilt 

merki sem ætti það ekki til að detta úr tísku. Það eitt segir mér að þeir sem tóku þessa 

ákvörðun voru ekki hæfir til þess að meta hvort hún væri rétt eða ekki. Á þessum tíma var 

stofnunin líklega í sinni mestu krísu. Áhöfn hafði nýlega farist og Hubble sjónaukinn, sem 

bundnar voru miklar vonir við, stefndi í hin mestu vonbrigði. Örvæntingin var líklega svo 

mikil að menn voru tilbúnir að prófa allt til að snúa við blaðinu. 

Kjötbollan stóð aldrei undir mikilvægum grunnvallaratriðum sem ber að hafa í 

huga við hönnun merkja, eins og hefur komið fram. Ég tek sem dæmi stjörnurnar í 

                                                
54 Chambers og Chambers, Emblems of Exploration, bls. 105. 
55 „[…] Over time, the NASA symbol of old, the affectionate Meatball, will replace the slick NASA logo and 
slowly it will die into the horizon and never be seen again […] Take pride in the symbol that stood for NASA 
excellence in the past—and now—looks to the world-class NASA of today and tomorrow […] The can-do 
spirit of the past is alive and well. The magic is back […] The old NASA insignia is back because the men 
and women of NASA ordered it to be back. A classic, it never goes out of style!“ í þýðingu höfunar, 
Chambers og Chambers, Emblems of Exploration, bls. 106. 
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bakgrunn bláa hringformsins. Smáatriði á borð við þær ber sérstaklega að forðast því slíkt 

mun aldrei virka ef notast á við merkið í lítilli stærð (sjá mynd 4). Fortíðarþráin virtist 

einfaldlega hafa verið svo sterk innan stjórnar NASA að þau atriði sem farið var yfir þegar 

ákvörðun var tekin um að endurhanna merkið árið 1974 hafa trúlega ekki einu sinni verið 

til umhugsunar. Velgengni 7. áratugarins, allir sigrarnir og þjóðarstoltið einkenndu eflaust 

nostalgískar hugsanir stjórnarmanna til fortíðarinnar. Það er oft talað um traustið sem 

NASA naut á 7. áratugnum. Það er kannski staðreynd sem á sér ekki einu sinni stoð í 

raunveruleikanum. Vissulega naut NASA jákvæðs stuðnings meirihluta fólks í 

Bandaríkjunum og gerir það enn í dag. En fjölmiðla fárið og umfjallanir um NASA á 

þessum tíma gætu hafa skekkt að ákveðnu leyti þá mynd sem við höfum. Kannanir sem 

gerðar voru í Bandaríkjunum á 7. áratugnum sýndu að á milli 40-65% landsmanna vildu 

skera niður fjármagn til geimrannsókna.56 

 Kjötbollan er í grunninn teiknuð út frá formlegu innsigli stofnunarinnar. 

Bandarískar ríkisstofnanir bera flestar slík innsigli (e. sheal) sem eru notuð við hátíðlegri 

tilefni. Flest eru þau myndræn og gildishlaðin. Alice Rawsthorn gagnrýnandi hjá T 

Magazine talar um að Kjötbollan virki eins og kómísk (e. cartoonish) útgáfa af skildinum 

og veltir því fyrir sér hvers vegna svona viðvaningslegt (e. amateurish) verk gat orðið svo 

dáð. Á þeim árum sem Kjötbollan leit dagsins ljós var fólk vant því að fá tilfinningu fyrir 

manneskju á bakvið merki, líkt og í handskriftar merkjum Coca-Cola og Kellogg’s. 

Geimfarar hönnuðu sjálfir sérstaka bót (e. patches) sem saumað var í búninga fyrir hvert 

verkefni en þrátt fyrir það sem kalla má viðvaningslega hefð á þessu sviði innan 

stofnunarinnar verður andagiftin í merkinu og ástríða Modarelli og hans samstarfsmanna á 

þeim tíma alls ekki dregin í efa. Kjötbollan er svolítið forliðin (e. retro) og rómantísk og 

líklega var þetta bara einmitt rétta merkið fyrir NASA á 6. áratugnum.57 

 

 

  

                                                
56 Roger D. Launius, „Public opinion polls and preceptions of US human spaceflight,“ Space Policy 19, 3 
(ágúst 2003): bls. 163-175, sótt 3. nóvember 2016 á doi:10.1016/S0265-9646(03)00039-0, bls. 163-164. 
57 Alice Rawsthorn, „Art of the Seal,“ The New York Times, 5. Mars 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/03/08/style/tmagazine/08rawsthorn.html?_r=0. 
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Niðurlag 

Í bæði skiptin sem Geimferðarstofnun Bandaríkjanna lét breyta eða skipti um merki er 

hægt að tengja það við tímabil þar sem halla fór undan fæti hjá stofnuninni. Ástæðurnar 

niðursveiflanna gátu verið eins margar og þær voru mismunandi en allar höfðu þær áhrif á 

ímynd stofnunarinnar og ímyndin er þeim gríðarlega mikilvæg. Stuðningur almennings 

sem og stjórnmálamanna skiptir sköpum þegar miklir skattpeningar eru í spilunum. NASA 

er stofnað á tímum þar sem hræðsla var mikil við utanaðkomandi ógnir og í kapphlaupi við 

Sovétmenn sem voru einu skrefi á undan í geimrannsóknum. Þar af leiðandi var ekki til í 

upphafi skýr stefna til framtíðar. Það má sjá þjóðernishyggju Bandaríkjanna geisla í 

Kjötbollunni. Bandaríkin áttu að vera best í heimi. 

Að mínu mati er Ormurinn ótrúlega vandað og gott merki. Nútímaleg sýn á bjarta 

framtíð sem getur staðið fyrir tækni- og vísindalega færni. Einfalt og með skírskotun sem 

að mínu mati virkaði mjög vel fyrir stofnunina. Síðan má ekki gleyma því mikilvægasta 

sem þetta merki hefur, það er sígilt og hefur staðist tímans tönn. Í dag er hægt að skoða 

hönnunina og sjá gæði hennar, 44 árum eftir að Danne og Blackburn opinberuðu hana 

fyrst. Ég sé mikinn gæðamun á þessum tveim merkjum, Orminum og Kjötbollunni. 

Eftir að hafa skoðað sögu NASA og rýnt í atburði sem áttu sér stað í kjölfar 

breytinga er hægt að setja fram getgátur um hvaða hlutir hafi haft áhrif. Það voru ákveðin 

tímamót hjá stofnuninni eftir að Apollo 11 lenti á tunglinu. Allt púður hafði verið sett í 

þetta eina skýra markmið, að vera á undan Sovétmönnum til tunglsins. Verkefnin, 

markmiðin og starfshættir áttu upp frá því eftir að breytast og um leið varð til þörf til að 

byggja upp trúverðuleika til framtíðar. Það voru góð og gild rök fyrir endurmörkun NASA á 

þeim tímamótum og allar ákvarðanir teknar með stuðningi fagfólks. Aftur á móti get ég 

ekki séð að svo hafi verið 18 árum seinna þegar stjórnarmaður NASA ákveður að Ormurinn 

skuli frá að hverfa og Kjötbollan tekin upp aftur. Nákvæmlega á þeim tíma var NASA 

líklega í sinni mestu krísu. Athyglin hafði beinst að atburðum sem voru bæði sorglegir og 

ollu vonbrigðum. Ákvörðunin að taka aftur upp gamalt merki var líklega tekin til að vekja 

upp fortíðarþrá en saga stofnunarinnar hafði verið byggð á þjóðarstolti og sögulegum 

sigrum og þetta var líklega leið til að breiða yfir tímabil hnignunar og röð mistaka. 

Endurupptaka Kjötbollunar var í bókstaflegri merkingu skref til baka, tekið í góðri trú um 

að hægt væri að endurvekja einhverja töfra frá velgengni 7. áratugarins. En hvað þýðir það 

fyrir stofnun sem ætlar að standa fyrir tækniþróun, flókin vísindi og framsækni? Hún tapar 

öllum trúverðuleika og nostalgían hlýtur að hverfa í núinu. 
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