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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir hugtakið vörumerki (e.trademark). Fjallað verður um 

fyrstu birtingarmynd vörumerkja frá fornöld og þróun í átt að nútímanum. Tekið verður 

fyrir hvernig vörumerki birtast og farið verður yfir hvaða þættir í vörumerkjum gera 

sérhvert merki einstakt. Þá verður fjallað um þróun einstakra merkja og talað um hvers 

vegna merki breytast með tímunum. Tekið verður fyrir vörumerki Mjólkursamsölunnar og 

skoðuð þróun á merki fyrirtækisins. Velt verður fyrir sér myndrænni túlkun merkjanna sem 

fyrirtækið hefur notast við gegnum árin. Tekið var viðtal við grafíska hönnuðinn Kristínu 

Þorkelsdóttur sem hannaði merki fyrir Mjólkursamsöluna um miðjan 9. áratug síðustu 

aldar og það borið saman við merkið sem kom á undan því, einnig verður merki Kristínar 

borið saman við vörumerkið sem tók við af því árið 2005. Þar verða skoðuð líkindi þeirra 

og fjallað um þá þróun sem hefur átt sér stað í tilteknu merki og hvort að þróunin sé í takt 

við þróun á merkjum í alþjóðlegum skilningi. 
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Inngangur  

Vörumerki (e.trademark) er hugtak sem er notað yfir merki sem tilheyra fyrirtækjum eða 

öðrum stofnunum. Alveg frá upphafi mannsins hefur mönnum þótt mikilvægt að merkja 

sig, okkur er gefið nafn við fæðingu sem verður okkar einkenni (e.identity). Með 

undirskrift nafnsins staðfestum við hlutdeild okkar eða aðkomu að tilteknu verki eða 

hugsmíð. 

Í nútíma samfélagi má sjá vörumerki hvert sem litið er, merkin eru eins 

mismunandi og þau eru mörg. Við lifum í neyslusamfélagi þar sem samkeppnin er hörð og 

eru vörumerki til þess gerð að tala fyrir starfsemi fyrirtækisins með einföldum hætti. Letur, 

litir og teikningar, sem í þeim búa, þurfa að segja til um hvað vörumerkið stendur fyrir. 

Hugmyndirnar og inntakið sem í vörumerkinu býr leiðir til þess að það verður frábrugðið 

öðrum merkjum í umhverfinu og verður minnisstætt1. Fyrirtæki leita því oft til skapandi og 

hugmyndaríkra hönnuða eða hóps hönnuða á auglýsingastofum til að hanna þeirra 

einkenni. 

Tímarnir hafa mikið breyst frá upphafi fyrirtækjamerkinga, vörumerki eru í 

stöðuguri þróun. Flest vörumerki eru afkvæmi síns tíma og hönnun þeirra er háð bylgjum 

og tíðaranda2. Merki breytast með tímanum, en í þróun þeirra stendur alltaf eftir 

grunnhugmyndin og táknrænu gildi þeirra. 

Í þessari ritgerð verður farið yfir sögu vörumerkja og fjallað um fyrstu 

birtingarmyndir þeirra. Þá verður tekið til umfjöllunar vörumerki nútímans og skoðaðir 

verða hvaða þættir eru mikilvægir fyrir hvert einstakt merki og hvaða þættir geta gert 

sérhvert merki auðþekkjanlegt og minnistætt. Þá verður fjallað um vörumerki 

Mjólkursamsölunnar, rakin verður þróun á hönnun þess, fjallað um myndræna þætti ásamt 

túlkun á táknrænum gildum. Viðtal var tekið við Kristínu Þorkelsdóttur, grafískan hönnuð, 

sem hannaði merki Mjólkursamsölunnar árið 1984. Rætt var við auglýsingastofuna Hvíta 

húsið, sem endurhannaði merki Kristínar en það hefur verið notað sem vörumerki 

Mjólkursamsölunnar frá árinu 2005 til dagsins í dag. 

                                                
1 Gísli B. Björnsson, Fimm áratugir í grafískri hönnun, 1. útg., Hönnunarsafn Íslands, 2012, bls 82 
2 Gísli B. Björnsson, Fimm áratugir í grafískri hönnun, bls 82 
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1. Upphaf vörumerkja (e.trademark)  

Frá örófi alda eða í það minnsta síðustu 5000 ár hefur maðurinn notast við 

merkingar í margvíslegum tilgangi3. Bændur merktu bústofn sinn til varnar þjófnaði og 

listamenn merktu list sína stoltsins vegna. Ástæður merkinga geta verið margvíslegar og 

þjónað mismunandi tilgangi. Merkingar hafa sem dæmi verið notaðar í hernaðarskyni, 

margvíslegum félagslegum tilgangi, íþróttum eða hópstarfi þar sem fólk sameinast undir 

merkjum einhvers ákveðins fyrirbæris. Hver sem tilgangur merkja kann að vera, þá eiga 

þau það flest sameiginlegt að vera auðkenni þess sem þau standa fyrir og geta virkað sem 

sameiningartákn hópa og starfsemi. Framleiðendur nota vörumerki til að sýna fram á 

uppruna varnings, hverjir framleiða vöruna og eignarhald til að aðgreina sig frá öðrum 

framleiðendum, fyrirtækjum og félögum. Sem dæmi mætti nefna ótal tegundir merkinga 

vínframleiðenda og matarolíuframleiðenda. Merkingarnar segja til um hvaðan varan 

kemur, hvað einkennir hana og aðgreinir frá öðrum vörum í saman vöruflokki með tilliti til 

innihalds og gæða. Þannig gera merkingarnar kaupandanum kleift að taka upplýsta 

ákvörðun um val sitt hverju sinni út frá vörumerkinu. 

Ekki er vitað nákvæmlega hver var fyrstur til að merkja hluti sína til auðkenningar, 

en líklegt má telja að fyrstu merkingar hafa verið í formi myndskreytinga í eignarskyni, en 

slíkar merkingar hafa átt sér stað allt frá upphafi mannsins. Bardagamenn merktu eða 

myndskreyttu gjarnan vopn sín í þeim tilgangi að undirstrika eignarhald eða persónulega 

sérstöðu4. Með sambærilegum hætti merkir listamaður listmuni sína með nafni eða 

höfuðstöfum5. 

Í Mesópótamíu (3300 - 1700 árum fyrir Krist) notuðu menn gjarna innsigliskefli 

(e.cylinder seal). Innsigliskeflin voru einhverskonar kennimerki einstaklingsins eða 

undirskrift. Keflin voru iðulega úr málmi og á þeim var gjarnan myndefni af trúarlegum 

toga eða hversdagslegum atburðum. Talið er að eigendur innsigliskeflanna hafi oftar en 

ekki borið þau á sér sem skartmuni, eins og hálsmen eða armband6. Fyrir tíma pappírs voru 

skjöl gjarnan handsöluð með leir til staðfestingar um eignarhald eða þann samning sem 

gerður var. Keflunum var þá velt yfir blautan leir sem skildi eftir sig myndefni sem á 

                                                
3 Per Mollerup, Marks of excellence: A theory of trademarks and how they work, Svíþjóð: University of 
Lund, 1995, bls 12. 
4 „Making your mark“, Strongblade, 23. júlí, 2014, http://www.strongblade.com/blog/making-your-mark/. 
5 Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, 1. útg, New York: Van Nostrand Reinold, 1984. bls. 9. 
6 „Ancient cylinder seals“, Johns Hopkins Archaeological Museum, sótt 13. Desemeber, 2017, 
http://archaeologicalmuseum.jhu.edu/the-collection/object-stories/cylinder-seals-from-the-ancient-near-east/. 
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keflinu var og þar með var komin staðfesting einstaklings á viðskiptum (sjá mynd 1).7 

Einnig voru notaðir innsiglishringir, en það voru einhverskonar stimplar sem þjónuðu sama 

tilgangi og keflin. Keflin höfðu þó þann kost umfram hringina að erfiðara var að gera 

eftirlíkingu af myndefni vegna þess að smáatriði þess komu fyrst í ljós eftir að því hafði 

verið velt á leir. Myndefnið var hálf töfrandi í allri sinni dýrð. Mörg kefli höfðu líka 

innsiglishring á botninum sem gaf eiganda þess möguleika á að nota hann til merkinga ef 

það hentaði betur.8 

 
Mynd 1. Innsigliskeflið er vinstra megin á myndinni og á botni þess er innsiglishringurinn. Hægra megin á 

myndinni má sjá hvernig keflinu var beitt bæði með að velta myndefninu á hliðum keflisins á blautan leir og 
með því að nota innsiglishringinn sem stimpil. 

 

 Á þessum tíma þótti mönnum ekki síður mikilvægt að merkja eignir sínar en 

búfénaður var oftar en ekki brennimerktur. Brennimerkingar (e.branding) er elsta form 

merkinga á búfénaði þar sem glóheitu járni var þrýst á feld skepnunnar skömmu eftir að 

hún kom í heiminn.9 Egyptar eru taldir vera þeir fyrstu til að nýta landið með skipulögðum 

hætti til ræktunar og talið er að þeir hafi bæði brennimerkt búfénað og þræla á þessum 

tíma10. 

                                                
7 Meggs, Phillip B, og Pulvis, Alston W., History of graphic design, 6. útg, Haboken: New Jersey: Wiley, 
2016. bls. 10 
8 Meggs og Pulvis, A History of Graphic Design, bls. 11 
9 Per Mollerup. Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, London: Phaidon, 1998, 
bls.27-30 
10 Pryor, Alton, Cowboys: The End Trail, Campcreek Loop Roseville, Kanada: 31. Mars, 2005, bls 79.  
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Á 15. öld voru brennimerkingar endurvaktar og þá sérstaklega í merkingum 

búfénaðar og á seinni tímum voru brennimerkingar mikið notaðar í Ameríku. Kristófer 

Kólumbus flutti nautgripi með sér frá Spáni í seinni ferð sinni til Ameríku. Nautgripir voru 

hafðir í lausagöngu en líklegt má telja að ágreiningur hafa með tímanum skapast um 

eignarhald þeirra. Samkvæmt sögulegum heimildum mun Hernando Cortez fylkismaður 

Mexíkó hafa verið einn þeirra fyrstu á þessu tímabili til að endurvekja þá hefð að 

brennimerkja búfénað. Þessi hefð er enn við lýði víða enda þykir það eðlilegt að hvert bú 

merki búfénað sinn. Brennimerkin voru oft með tilvísun í trúarleg tákn en einnig var oft 

notast við letur eða einföld form (sjá mynd 2). 

 
Mynd 2. Þekktar og dæmigerðar brennimerkingar á búfénaði í Ameríku frá 16. öld til loka 19. aldar. Táknin 

eru ýmist trúarlegs eðlis, stafir eða einföld form. 

 Skjaldarmerki (e. heraldry) var þekkt merkingarform á miðöldum og voru þau oftar 

en ekki merki fjölskyldu, ríkidæmis eða héraðs. Merkingarnar eða skjaldarmerkin voru 

eins og nafnið gefur til kynna myndskreytingar á skjöldum eða vígbúnaði hermanna11. Á 

skjöldunum voru gjarnan form og tákn sem höfðu táknrænt gildi þess sem þau tilheyrðu. 

Skjaldarmerki sem tilheyrðu fjölskyldu voru oft samtvinnuð eftirnafni fjölskyldunnar eða 

með tilvísun í hérað eða ríkidæmi sem tengdist tiltekinni fjölskyldu í sögulegu samhengi. 

Friðrik fyrsti konungur Dana setti lög á 16. öld að merkir menn ættu að taka upp eftirnöfn 

sem tengdust skjaldarmerkjum þeirra12. Skjaldarmerki, eins og flestum er kunnugt, eru enn 

notuð í dag. Íslenska skjaldarmerkið er ríkistákn Íslendinga jafnt þjóðfánanum og margar 

                                                
11 Nikita, „A bried history of heraldry“, Royalcentral, 18. ágúst,2014, http://royalcentral.co.uk/blogs/a-brief-
history-of-heraldry-36021 
12 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 20. 
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sýslur landsins eiga sitt skjaldarmerki sem rekja má misjafnlega langt aftur og öll þeirra 

hafa tilvísun í landsvæðið sem þau tilheyra. Skjaldarmerki í dag eru ekki eingöngu 

ríkistákn, en mörg dæmi eru um að skjaldarmerkjum hafi verið breytt í nýjum tilgangi þar 

sem notast var við upprunaleg tákn og þau aðlöguð að nýjum tilgangi. Dæmi um þetta er 

bílaframleiðandinn Alfa Romeo sem nýtir sér tákn úr gömlu skjaldarmerki Mílanó og 

Visconti fjölskyldunar.13(sjá mynd 3,4 og 5) 

Mynd 3,4 og 5. Til vinstri: Mynd 1. Er skjaldarmerki Mílanó. Í miðjunni: Mynd 2. Visconti fjölskyldan vísar 
í merki Mílanó í skjaldarmerki sínu sem síðar var útfært í merki bílaframleiðandans Alfa Romeo (mynd 3, til 

hægri). 

 

Margvíslegar merkingar aðrar en skjaldarmerki hafa verið notaðar frá miðöldum og sem 

dæmi má nefna merkingar eins og fangamark (e.monograms) en þeim merkingum má líkja 

við höfuðstafa undirskriftir. Konungsfólk notaði oft þannig merkingar til að merkja eignir 

sínar í samfélaginu. Merkingar voru því oft staðsettar á byggingum og landsvæðum sem 

tilheyrðu krúnunni14. Á mynd 6 má sjá dæmi um fangamark frá Danska konungsríkinu15, 

en fyrsta merkið (efst í vinstra horni) tilheyrir Kristjáni fyrsta Danakonungi (1448-81). Öll 

merkin bera krúnu sem gefur til kynna að merkið sé konunglegt og að þar sem það birtist 

sé um að ræða eign konungsins. Þróun hefur verið á þessum merkjum en konungsnöfn 

Dana eru Kristján og Friðrik og hafa merkin annaðhvort rómverska eða arabíska tölustafi 

til að aðgreina merkin. Í sumum merkjunum má sjá stafinn „R“ en það er endurtekning á 

hinu konunglega en „R-ið“ stendur fyrir rex sem á latínu þýðir konungur eða Regina sem 

þýðir drottning16. 

 

                                                
13 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 17-23. 
14 Kongehuset, „The Royal Monograms“, sótt 15. nóvember, 2017, http://kongehuset.dk/en/the-monarchy-in-
denmark/the-royal-symbols/the-royal-monograms. 
15 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 26. 
16 Per Mollerup „Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks.“ bls. 24. 
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Mynd 6.  Efst í Vinstra horni má sjá fangamark Kristjáns I. Fangamörkin eru í tímaröð en fangamark 
Margrétar II Danadrottningar til dagsins í dag er neðst í hægra horni. En öll merkin innihalda upphafsstaf 
ríkjandi konungs á hverjum tíma, númer þeirra sem bera nafnið í konungsættinni bæði í rómverskum og 

arabískum tölustöfum og á nokkrum má sjá „R-ið“ stendur fyrir rex eða regina. 
Merki þjóna öll þeim tilgangi að bæði aðgreina og skilgreina fyrirbærið frá öðrum 

og skapa sérstöðu. Skilgreiningin á því hvar, hvernig og hvað skuli merkja er síbreytilegt 

eftir tíðaranda og menningu en í nútíma samfélagi eru það fyrst og fremst merkingar 

tengdar fyrirtækjum sem við þekkjum helst en þær eru þekktar frá upphafi iðnbyltingar eða 

frá miðri 18.öld. Í París og víða í Evrópu á 18. öld var fólk í mismunandi starfs- og 

faggreinum skipt í félög svipuðum stéttafélögum nema á þeim tíma voru flokkarnir mun 

nákvæmari eftir starfsgreinum. Með því að vera í félagi öðlaðist fólk ákveðin réttindi og 

faglega viðurkenningu frá samfélaginu. Félagsmönnum í húsgagnasmíði bar til að mynda 

skilda skv. lögum til að merkja húsgögn sem þeir framleiddu með nafni eða höfuðstöfum 

en það átti að vera staðfesting á að varan væri gerð af viðurkenndum húsgagnasmiði sem 

væri með fagaðild í tilteknu félagi17(sjá mynd 7). Merkin voru yfirleitt staðsettar á bakhlið 

vörunnar, ýmist voru þau stimpluð, skorin út eða máluð á hlutinn18.   

 
 

                                                
17 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 40. 
18 Cutis, Mary, „All about antique maker´s marks“, U.S Antique Shows, 3. nóvember, 2014, 
http://blog.usantiqueshows.com/2014/11/03/all-about-antique-makers-marks/ 
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Mynd 7. Dæmigerðar húsgagnamerkingar frá París á 19.öld.  

Á 19.öld átti sér stað mikil þróun í merkingum af þessu tagi en á 18. öld voru 

merkingarnar meira formsatriði fyrir félagsmenn stéttarfélaga. Merkin fóru að einkennast 

meira í átt að sértækum eiginleikum framleiðandans og fóru að taka á sig meira 

einkennandi og lýsandi mynd fyrir framleiðsluna sem á sama tíma skilgreindi sig betur frá 

öðrum framleiðendum. Húsgagnaframleiðandinn Shaker´s frá New York (sjá mynd 8) er 

gott dæmi um hvernig merkingarnar höfðu þróast á þessum tímum, en þar er sem dæmi 

stóll orðinn að þeirra tákni og gefur því með augljósum hætti til kynna hverskonar 

starfsemi fyrirtækið stendur fyrir. Fyrirtækið hafði einnig staðið að því að reyna finna fleiri 

lausnir til að komast hjá eftirhermum, en þau stimpluðu vörumerki sínu á bakhlið stólanna 

með sérstökum hætti og mátti stundum sjá gull í merkjunum.19 

Mynd 8. Shaker´s New York. Stóllinn á merkinu er einkennandi fyrir framleiðslu fyrirtækisins á stólum. 
  

                                                
19 Shaker Museum, „Shakers combat knock-offs with trademark“, 6. júlí, 2016, 
https://shakerml.wordpress.com/2016/07/06/shakers-combat-knock-offs-with-trademark/ 
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2. Vörumerki í nútímanum 

Hvert sem við lítum eru merkingar sjáanlegar, hvort heldur sem fólk er statt heima í stofu 

að horfa á sjónvarpið, á göngu um miðbæinn eða á fjöllum. Allstaðar má sjá merkingar. Í 

ákveðnu samhengi má því segja að merkingar séu mikilvægar í viðskiptalegum tilgangi. 

Hvert fyrirtæki eða hver framleiðandi skapar sér sérstöðu með sinni merkingu og eru þau 

merki því af öllum gerðum. Fyrirtæki leggja mismikið upp úr merkingum, allt eftir stöðu 

þeirra og umfangi. Mörg stórfyrirtæki reyna þannig að koma merkingum sínum fyrir á sem 

flestum stöðum í þeim tilgangi að markaðssetja vöruna sem víðast og komist þannig inn í 

vitund fólks. Staðsetning merkja hjá tilteknum fyrirtækjum má skipta í þrjá hópa: 

1. Samfélagsmerkingar (e. social identity application) eru oftar en ekki merkingar sem 

eru staðsettar á húsnæði fyrirtækis, s.s. í brugghúsum og öðru húsnæði. Í þessum flokki 

má einnig sjá merkingar fyrirtækja í öðru samhengi, eins og til að mynda á 

íþróttaleikvöngum eða á íþróttafatnaði þar sem fyrirtæki kunna að vera styrktaraðilar 

íþróttafélaga og þjóna þar með samfélagslegum tilgangi.  

2. Eignamerkingar (e. owners application) er sá flokkur merkinga þar sem vörumerki 

hjá tilteknu fyrirtæki er komið fyrir á eignum fyrirtækisins, til að mynda á sendi- og 

flutningabílum, starfsmannafatnaði og þess háttar. 

3. Upprunamerkingar (e. origin application) Undir þennan flokk heyra til að mynda 

vörumerkingar þar sem áhersla er lögð á að koma þeim upplýsingum til neytenda að 

vöruna megi rekja til tiltekins fyrirtækis, oft í þeim tilgangi að hún endurspegli gæði og 

trúverðuleika hennar.20 

En hvaða þættir gera sérhver merki einstök og hverskonar sjónrænan þátt vill hvert og eitt 

fyrirtæki sýna með merkjum sínum? Fyrst og fremst er mikilvægt að merki séu 

einkennandi, frábrugðin öðrum merkjum. „Þetta erum við, ekki neinn annar, við gerðum 

þetta, enginn annar“.21 Sum merki eru myndrænni en önnur og er nafni fyrirtækis stutt við 

tákn, symból eða teikningu. Í merkjum þar sem einstök myndræn merking er mikilvæg 

fyrir túlkun á starfsemi fyrirtækisins getur nafn fyrirtækis vegið minna í markaðsetningu 

þess. Dæmi um slíkt er Michelin maðurinn, þyndarlausi dekkjakallinn gerður úr dekkjum 

sem á ensku er leikur að orðum: „The tireless tyre man made of tyres“22 (sjá mynd 9) 

Myndræn merki eiga sér ekki alltaf jafn djúpstæða merkingu en sýna þá frekar mynd eða 

                                                
20 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 60. 
21 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 62. 
22 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls. 62 
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öðruvísi notkun við letrið til að sýna hvers eðlis starfsemi fyrirtækisins er. Carlshamn, 

mjólkursala í Svíþjóð t.d. notar teikningu af mjólkurbrúsa ásamt heiti fyrirtækisins en 

teikningin tengir nafn fyrirtækisins við starfsemina þar sem nafnið sjálft gefur ekki til 

kynna hverskonar vöru þeir bjóða upp á.(sjá mynd 10). 
 

Mynd 9 og 10. Til vinstri: Mynd 9. Michelin maðurinn hefur verið tákn dekkjaframleiðandans frá lokum 19. 
aldar og er til í mörgum útgáfum. Til hægri: Mynd 10. Carlshamn - mjólkurvörur – Mjólkurbrúsinn í merkinu 

auðveldar fólki að greina starfsemi fyrirtækisins því nafnið segir ekkert til um hverskonar starfsemi 
fyrirtækið stendur fyrir. 

 Merki sem notast einfaldlega við nafn fyrirtækis hafa oft á tíðum einstaka 

leturnotkun. T.d. má nefna FedEx merkið sem tengir ´d´og ´E´ á sinn einstaka hátt. 

Tengingin gerir merkið enn minnisstæðara en ef þessir þættir hefðu ekki átt sér stað í 

merkinu (sjá mynd 11). Í sumum tilvikum sýna merki aðra þætti að en nafn fyrirtækisins, 

s.s. sjónbrellur og falin skilaboð sem tekur lengri tíma en eitt augnablik að gera sér grein 

fyrir. Þannig merkingar þurfa ekki endilega að taka lengri tíma að aðgreina en í Fedex 

merkinu er falinn boðskapur um starfsemina því á milli ´E´og ´x´sést ör sem bendir til 

hægri sem er einstaklega lýsandi fyrir sendingarþjónustu fyrirtækisins. Hönnuður 

merkisins heitir Lindon Leader og vann hann 40 verðlaunir fyrir hönnun merkisins og var 

það titlað 8. besta vörumerki á síðustu 35 árum.23 

Mynd 11. Í merki FedEx eru tveir þættir sem gerir það mjög einkennandi og það eru litirnir tveir og hvernig 
þeir skiptast við „d“ og „E“. Í því eru falin skilaboð milli „E“ og „x“ þar sem ör beinir til hægri sem á vel við 

starfsemi fyrirtækisins. 

                                                
23 LogoDesignerBlog, „Lindon leader(The Man Behind The FedEx Logo)“, 15. febrúar, 2009, 
http://logodesignerblog.com/lindon-leader-the-man-behind-the-fedex-logo/ 
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Áhrif merkinga verða þó ekki mikil nema ef merkingar séu notaðar eins víða og hægt er. 

Tilgangur merkinga er í öllum tilvikum þess eðlis að þær eigi að auðvelda markaðsetningu 

og trúverðugleika fyrirtækisins með því að vekja athygli og gera fyrirtæki auðþekkjanlega  

í samfélaginu. 

Þróun einstakra merkja  
Vörumerkja hönnun hefur breyst mikið á síðustu öldum og má sjá gríðarlega þróun frá 19. 

öld til dagsins í dag. Á meðan heimurinn virðist verða stærri og flóknari virðast vörumerki 

mæta þeirri kröfu um að verða einfaldari. Það má því segja að sérhvert merki sé í stöðugu 

ferli til að aðlagast nýrri tímum24.  

Vörumerki á 19. öld voru í flestum tilvikum flókin, upplýsingum var hlaðið inn í 

merkin þannig að það fór ekki milli mála hverskonar fyrirtæki þetta væri, óþarfa 

skreytingar í kringum megin fókus merkisins voru mjög algengar. Í bókinni Marks of 

Excellence eftir Per Mollerup er minnst á fræði sem iðnhönnuðurinn Knud V. Engelhardt 

talaði um, en hann talaði um að ef hlutur væri með of skörp horn mundu hornin rúnast með 

tímanum. Það sama má segja um þróun vörumerkja, því sagan hefur sýnt að ef merki hafa 

að geyma of mikið af gagnslausum skreytingum, sem ekki er þörf á, hverfa þau með 

tímanum. Eftir stendur auðþekkjanlegra og einfaldara merki en það sem var á undan. 25 

Dæmin eru mörg, en flest fyrirtæki hafa gengið í gegnum breytingar með 

vörumerki sín. Gott dæmi um slíkt er símafyrirtækið Bell sem í dag heitir AT&T. 26 

Fyrirtækið var nefnt eftir uppfinningarmanni símans og stofnanda fyrirtækisins, Graham 

Bell27 en í merkinu má sjá bjöllu sem á að tengja við eftirnafn hans. Fyrsta merkið hefur að 

geyma teikningu af bjöllu sem á henni stendur „long distance telephone“ sem er útskýring 

á starfsemi fyrirtækisins. Stuttu síðar, þegar fyrirtækið var orðið útbreiddara, kallaði það 

eftir fleiri upplýsingum. Merkinu var breytt örlítið í öllum útfærslum en það fór ekki að 

einfaldast til muna fyrr en um 1964. Upplýsingum sem hafði verið hlaðið á merkið í fyrri 

útgáfum var hent út og eftir stóð stök bjalla inni í hring og nafni fyrirtækisins komið fyrir 

inni í bjöllunni. Aðeins fimm árum síðar var merkið endurhannað af Saul Bass28, en í þeirri 

                                                
24 Gísli B. Björnsson, Fimm áratugir í grafískri hönnun, bls 82 
25 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls 198 
26 AT&T Business, „A Brief History: The Bell System“ sótt 12. desember, 2017, 
https://www.corp.att.com/history/history3.html 
27 Biography, Alexander Graham Bell: Inventor, Linguist, Scientist,Educator (1847-1922), sótt 12. desember 
2017 af https://www.biography.com/people/alexander-graham-bell-9205497 
28 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls 174 
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útfærslu var fókusinn á bjölluna. Ekki þótti þörf á meiri upplýsingum og það eina sem eftir 

stendur er eftirminnilegra og auðþekkjanlegra merki (sjá mynd 12). 

Mynd 12. Hér má sjá þróun vörumerki Bell sem á 19.öld var fyrsta símafyrirtækið. Á myndinni má sjá 
hvernig merkið þróaðist í einfaldari mynd svo það væri auðþekkjanlegra. Merkið sem kom 1969 var hannað 

af Saul Bass. 
 Ekki hafa þó öll merki gengið í gegnum slíka einföldun og sum merki eru talin 

tímalaus. Með því er átt við að eitt merki hafi alltaf jafn sterk áhrif sama hvenær það er 

notað. Dæmi um slíkt merki er merki Coca-Cola en það hefur nánast ekkert breyst frá 

byrjun 20. aldar29. Við endurhönnun og einföldun merkis er því gott að hafa í huga að góð 

merki ávinna sér sæmd og virðingu, aldrei gleyma hvaðan merkið kom og af hverju það er 

svona í dag. 

3. Mjólkursamsalan 

Áður en fjallað verður um vörumerki Mjólkursamsölunnar er rétt að skoða bakgrunn 

hennar og úr hvað umhverfi hún sprettur. Miklar framfarir urðu í byrjun 20. aldar í 

íslenskum landbúnaði. Fólk flykktist úr sveitum í þorp og bæi við sjávarsíðuna. 

Höfuðstaðurinn Reykjavík var í miklum vexti með tilheyrandi  uppbyggingu og 

atvinnusköpun. Á sama tíma jókst eftirspurn eftir landbúnaðarvörum sem flytja þurfti til 

                                                
29 Coca-Cola, „The Coca-Cola logo story“, sótt 12. desember, 2017,http://www.coca-cola.co.uk/stories/the-
logo-story. 
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borgarinnar30. Atvinnugreinar tengdar iðnaði, verslun og viðskiptum urðu stærri samhliða 

þéttbýlisþróun í landinu. Rík hefð var meðal landsmanna að mjólk væri undirstaða 

næringar og að mikilvægt væri að mjólkurbúum væri komið upp sem víðast. Annað kæmi 

illa niður á íslenskum landbúnaði og íslensku þjóðerni. 31 

 Eins og kunnugt er náði iðnbylting og tækniþróun seint til Ísland. Íslendingar voru 

þar til ekki fyrir löngu eftirbátar annarra þjóða í tækniþróun. Þegar þjóðinni tókst loks að 

drepa sig úr dróma lögðu Íslendingar mikið á sig í þeirri viðleitni að feta í fótspor 

nágrannaþjóða og þá helst Norðurlandaþjóða. Norðurlöndin voru farin að kynnast 

nýjungum í mjólkurframleiðslu og Íslendingar fylgdust vel með þeirri þróun sem átti sér 

stað hjá nágrannaþjóðum sínum. 32 

 Fyrstu mjólkurbúin kölluðust rjómabú. Rjómabúin urðu fyrst til á Suðurlandi og í 

Borgarfirði. Ráðunautur Sigurður Sigurðsson frá Landholti í Flóa var brautryðjandi í 

þessari atvinnugrein en hann stundaði tveggja ára menntun í mjólkurfræðum í Noregi og 

Danmörku. Menntun Sigurðar reyndist afar mikilvæg í vöruþróun á mjólkurafurðum og 

skilaði sú framleiðsla sér vel inn í þjóðarbúið. Útflutningur á smjöri var til að mynda mikil 

tekjulind og hafði jákvæð efnahagsleg áhrif þar sem smjör var flokkað sem kostnaðarsöm 

lúxusvara. 33 Fyrsta rjómabúið var stofnað að Seli í Hrunamannahreppi á fyrstu árum 20. 

aldar. 34 Upp úr aldamótum hafði rjómabúum fjölgað ört í samræmi við eftirspurn og voru 

komin 34 á Suðurlandi árið 1906 en alls voru þá 40 rjómabú um land allt35. Rjómabúin 

voru fyrstu árin nær eingöngu rekin af kvenfólki en hefðin frá landnámi hafði verið sú hefð 

að konur sæju alfarið um afurðarvinnslu kúabúa. Fyrri heimstyrjöld mun hafa bundið enda 

á rjómabúin í þeirri mynd sem hún var. Kjötiðnaður var orðinn hagstæðari fyrir bændur, 

fólk hafði náð tökum á smjörgerð á heimilum sínum og keypti minna smjör af 

rjómabúunum.36 

 Á fyrstu árum 20. aldar í Reykjavík voru bændur með mjólkurbú í bænum og 

allstaðar í kring. Bændur höfðu  í nokkurn tíma selt mjólk beint til samfélagsins, en það 

þótti óhagkvæmt og óheilbrigt fyrir efnahaginn í landinu. Þáttaskil urðu árið 1917 þegar  

                                                
30 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, Reykjavík: Mjólkursamsalan í Reykjavík, 2007. 
bls. 13. 
31 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls 13 
32 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls 14 
33 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 14. 
34 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 14. 
35 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 17. 
36 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 19. 
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bændur komu saman og stofnuðu Mjólkurfélag Reykjavíkur til að koma skipulagi á  

framleiðslu og sölu á mjólk. Forstjóri Mjólkurfélagsins var Eyjólfur Jóhannsson en hann 

stóð fyrir því að félagið fengi húsnæði á höfuðborgarsvæðinu til framleiðslu og að koma 

mjólkinni í söluvænnni umbúðir en áður hafði tíðkaðast. Nýtt húsnæði var byggt árið 1920 

við Lindargötu 14 en þar var fyrst farið að gerilsneyða mjólkina og hún sett á glerflöskur. 

Ekki leið á löngu þar til húsnæðið við Lindargötu var orðið of lítið. Eftirspurn eftir mjólk 

var mikil en aðeins 10 árum eftir að fyrstu höfuðstöðvar voru byggðar var farið að byggja 

nýtt húsnæði við Hringbraut sem í dag er Snorrabraut 54. 37 Á þessum nýju tímum í 

samfélaginu voru komnir nýir staðlar og kröfur um víðtækari menntun og reynslu í 

framleiðsluháttum. Samhliða auknum gæðakröfum til framleiðslu voru fyrstu vörumerkin í 

mjólkuriðnaðinum að birtast, en Mjólkurfélag Reykjavíkur er meðal fyrstu skjalfestu 

merkinga sem finna má í mjólkuriðnaðinum hérlendis. Merkingar Mjólkurfélagsins voru 

ekki svo langt frá þeirri mynd sem við þekkjum frá fyrirtækja merkingum í nútímanum (sjá 

mynd 13).  Í bókinni Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005 má finna mynd af pallbíl og 

starfsmönnum Mjólkurfélagsins að störfum. Á pallbílnum  má sjá handmálaða áletrun 

Mjólkurfélags Reykjavíkur sem virðist vera með einkennandi letri frá 19. öld og í glugga 

bílsins má sjá skammstöfun Mjólkurfélagsins, MR (1837-1901). 38 Samkeppnisaðilar 

Mjólkurfélags Reykjavíkur voru ekki margir í höfuðborginni. Helst voru það bændur í 

nágrenninu sem reyndu að halda uppi einkasölu á mjólkurafurðum sínum. 39 Í harðri 

samkeppni voru yfirburðir Mjólkurfélagsins hins vegar alltaf miklir og í þessu samhengi 

bar merking Mjólkurfélagsins einnig nokkurskonar gæðastimpil. Letrið sem þeir notuðust 

við vísar í konunglega skrift úr ríkidæmum Evrópu og gefur til kynna að metnaður 

fyrirtækisins hafi verið mikill og stjórnendur hafi viljað vísa í ímynd virðingar, yfirburða 

og trúverðugleika.  

 

                                                
37 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 23 
38 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 20 
39 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 23 
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Mynd 13. Hér má sjá mynd sem talað var um í textanum. Áletrunin á pallinum er einkennandi letur frá 19. 
öld og minnir á letur sem notað var í Evrópu. Einnig má sjá í hliðarglugga bílsins skammstöfunina MR en 

hún er staðsett í teikningu af poka.   
 

Mjólkurfélögin voru dreifð um land allt á þessum tímum og gekk þeim misvel. Í kreppunni 

á þriðja áratug var salan slæm og viðræður hófust um sameiningu mjólkurfélaganna í eina 

Mjólkursamsölu. Mjólkursamsalan í Reykjavík var stofnuð árið 1935 við höfuðstöðvar 

Mjólkurfélags Reykjavíkur að Snorrabraut 54.40 

  

                                                
40 Mjólkursamsalan, Kynning 2013. Sótt 11.desember, 2017 
,https://www.ms.is/resources/baeklingur/files/assets/basic-html/page23.html. 
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Vörumerki Mjólkursamsölunar 

Mynd 14. Merki MS sem var í notkun í lok 6. áratugs. Hönnuður merkisins er óþekktur (Merkið sem birtist 
hér er teiknað upp af höfundi ritgerðarinnar eftir fyrirmynd). 

Fyrsta skjalfesta vörumerki Mjólkursamsölunar birtist fyrir í bók Mjólkursamsölunnar (sjá 

mynd 14), Samsalan í Sjötíu ár: 1935-2005, en vörumerkið mun hafa verið í notkun á 6. 

áratugnum samkvæmt myndum úr bókinni41.  

Fyrirtækið notaði merkið á starfsmannafatnað en ekki virðast merkingarnar hafa 

verið notaðar á flutningabíla og aðrar eignir fyrirtækisins. Merkið var ekki mjög sjáanlegt í 

samfélaginu og því brá aldrei fyrir í auglýsingum42. Fyrirtækið auglýsti vörur sínar en svo 

virðist sem ekki hafi verið lögð áhersla á að kynna vörumerkið sérstaklega, þar sem margar 

vörur voru ekki merktar með merki Mjólkursamsölunnar. Velta má fyrir sér hvort að 

ástæða þess að vörurnar voru ekki merktar Mjólkursamsölunni sé vegna þess að þeir voru 

einir og allsráðandi á mjólkurmarkaðinum og voru þar með ekki með neina 

samkeppnisaðila. Merkið var hinsvegar notað á mjólkurhyrnur, þríhyrningslaga umbúðir 

fyrir mjólk sem voru notaðar frá lokum 6. áratugs fram á miðjan 8. áratug 20. aldar 43 (sjá 

mynd 15). Hönnun á hyrnupakkningum voru tvær og var merkinu aðeins komið fyrir á 

fyrstu pakkningunum sem voru í notkun fram á miðjan 7. áratug (pakkningar vinstramegin 

á mynd 15) .  

                                                
41 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 176. 
42 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
43 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár: 1935-2005, bls. 201. 
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Mynd 15. Fyrstu hyrnurnar voru teinóttar og litríkar. Á þeim var merki Mjólkursamsölunnar. Um 
miðjann sjöunda áratug komu nýjar umbúðir, en á þeim var ekki merki MS og notuðu þau frekar 

myndskreytingu með skammstöfun fyrirtækisins. Sú merking var einungis notuð á mjólkurumbúðum.    

Myndræn túlkun vörumerkisins (sjá mynd 11) liggur ekki beint í augum uppi. Óvíst 

er hvort að óþekktur hönnuður þess hafi viljað tengja myndræna túlkun við merkið. Túlkun 

þess gæti hins vegar verið að „M-ið“ tákni íslensku fjöllin, „S-ið“ gæti verið á eða 

lækjarspræna og strikið má því vera vísun í landið undir fjöllunum - landið þar sem 

mjólkin verður til. Litirnir sem notaðir voru eru blár og gulur, en litir eiga oft stóran þátt í 

túlkun á merkjum. Blái liturinn er oft tengdur við hreinleika og jafnvel hið guðdómlega. 

Guli liturinn gæti verið vitnun í rjómann eða gullið úr sveitinni. Einnig væri hægt að sjá 

kvígur á beit út úr stöfunum tvemur. Þessar túlkanir hafa engar áreiðanlegar heimildir á 

bak við sig og eru einungis myndræn túlkun höfundar ritgerðarinnar.  

Á seinni hyrnupakkningu (hægra megin á mynd 15) var fyrirtækið farið að notast 

við aðrar merkingar. Merkið sem birtist á mynd 14 var nú enn minna sýnilegt en 

mjólkurumbúðir á miðjum 8. áratug 20. aldar báru nýtt merki sem var mun flóknara. 

Merkið og minnir einna helst á innsiglishringjamerkingar frá fornöld sem fjallað var um 

fyrr í ritgerðinni. Merkið er í raun það flókið að það er nánast eins og myndskreyting á 

pakkningunum. Þessar merkingar voru aðeins á mjólkur- og rjómaumbúðum og var það í 

raun ekki opinbert merki fyrirtækisins. Það virtist á þessum tímum ekki sjá tilganginn í því 

að merkja sig með rétta merkinu. Þessar hringlaga innsiglismerkingar voru þær einu sem 

sáust út á við.(sjá mynd 16).  
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Mynd 16. Hér eru merkingarnar sem voru notaðar á seinni hyrnum Mjólkursamsölunnar. Merkið var líka 
notað á 2 lítra mjólkurfernum. Það var í notkunn frá miðjum 8. áratug. Merkið minnir mikið á 

innsiglishringja merkingar frá fornöld sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni. 
 

Mjólkursamsalan notaði frá upphafi skammstöfunina MS. Líklegast vegna þess hversu 

langt nafn fyrirtækisins er. Skammstafamerkingar (e. acronym trademark) hjálpa oftast til 

við að gera merki eftirminnilegri þegar fyrirtæki bera löng nöfn. Fyrirtæki sem bera 

skammstafa-merkingar verða oft þekkt sem tiltekin skammstöfun út frá merkinu44 Fólk 

talar gjarnan um „Emmess“ í stað þess að tala um „Mjólkursamsöluna“. 

  

                                                
44 Mollerup, Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks, bls 119. 
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Kristín Þorkelsdóttir, AUK: Nýtt merki á 9.áratug 

Mynd 17. Firma og vöru merki/symbol 1984. Hugmynd og hönnun. Kristín Þorkelsdóttir, prentteikning: 
Tryggvi T. Tryggvason  

Kristín Þorkelsdóttir stofnaði ásamt eiginmanni sínum Herði Daníelssyni 

auglýsingastofuna Kristín Þorkelsdóttir auglýsingastofa sf. árið 196745. Fyrst um sinn var 

reksturinn á heimili þeirra hjóna í Kópavogi. Starfsskipting þeirra hjóna var alla jafna með 

þeim hætti að Kristín sá um hönnun og teikningar á meðan Hörður sá um viðskiptahlið 

fyrirtækisins auk þess sem hann gaf fagurfræðilegt álit. Síðar fór Hörður að vinna að 

sjónvarpsauglýsingum og vann þá við myndvinnslu og upptökur fyrir auglýsingastofuna. 

Auglýsingastofan fékk nýtt nafn við stækkun stofunar  og fannst þeim þá eðlilegra að draga 

athyglina örlítið frá Kristínu þar sem þau voru með fleira fólk starfandi á stofunni og varð 

nafnið AUK þá til sem stendur fyrir Auglýsingastofa Kristínar46.  

Kristín hafði unnið mikið fyrir Mjólkursamsöluna og þá aðallega unnið auglýsingar 

fyrir fyrirtækið. Merkingar Mjólkursamsölunnar voru lítið sjáanlegar og merkið sem þau 

kenndu sig við var aldrei notað í auglýsingum sem Kristín vann að á þessum árum. 

Kristínu hafði hins vegar fundist sem Mjólkursamsöluna vantaði gott merki og hafði hún 

verið að rissa með blýanti nýtt merki með skammstöfuninni MS í þeirri von um að hún 

gæti veitt sínum kúnna til margra ára frambærilegt merki47. Kristín sagði að hún hefði 

komið því á framfæri við stjórnendur fyrirtækisins að þeir þyrftu að eignast gott merki. Í 

framhaldi af því var hún beðin um að hanna nýtt merki fyrir Mjólkursamsöluna. Að sögn 

Kristínar lá mikil hugsun að baki við gerð merkisins. Á þeim tíma var AUK í fullum gangi 

og hafði Kristín ásamt Herði Daníelssyni eiginmanni sínum verið með nokkra starfsmenn í 

                                                
45 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
46 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
47 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
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vinnu. Þegar verkefnið um nýtt merki fyrir MS kom til var Kristín tilbúin með skissu sem 

átti eftir að setja upp í æskilegt viðmót. Hún fékk Tryggva T. Tryggvason grafískan 

hönnuð og starfsmann hjá AUK á þeim tíma, til að teikna merkið upp og fékk hann einnig 

til að hanna aðra tillögu að merkinu. Það varð hins vegar ofan á að merki Kristínar var 

notað fyrir Mjólkursamsöluna á árunum 1984-2005. 

 Myndræn túlkun í merki Kristínar hefur fyrst og fremst skírskotun í náttúruna. Þá 

ber skammstöfunin tilvitnun í það sem Mjólkursamsalan snýst um. Það sem einkennir 

merkið hvað mest er „mjólkurdropinn“ eins og hún talar um, sem birtist á milli stafana 

tveggja. Þá vísar mjólkurdropinn til þess að mjólkin sé grunnurinn að næringu nýs lífs hjá 

öllum spendýrum, frá móður til afkvæmi. Með mjólkinni verður þar af  leiðandi tenging 

við náttúruna og sólina. Sólin er lífgjafi alls lífs á jörðinni ásamt vatninu, en í merkinu er 

boginn skírskotun til sólarinnar. Skammstöfunin sjálf, bókstafirnir MS, teygja síðan út frá 

sér anga  sem í myndrænni túlkun Kristínar á að tákna sjóndeildarhringinn eða jörðina48. 

Það er það eina í merkinu, fyrir utan skammstöfunina, sem á mögulegar tengingar í gamla 

merkið, en strikið sem í því birtist getur hafa verið vísun í jörðina. Í viðtali við Kristínu 

nefnir hún ekki að tengingin við jörðina í merkinu sem hún hannaði hafi átt neina vísun í 

merkið sem kom á undan. 

  

                                                
48 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 



 

 20 

Nýtt merki 

Mynd 18. Endurhönnuð útgáfa af fyrra vörumerki Kristínar, gert á Hvíta Húsinu af Völu Þóru Sigurðardóttur. 

Merkið sem Mjólkursamsalan notast við í dag (sjá mynd 18) var gert á auglýsingastofunni 

Hvíta Húsinu, af Völu Þóru Sigurðardóttur undir stjórn Sverris Björnssonar sem var þar 

listrænn stjórnandi þegar nýja merkið var gert49. Hvíta Húsið tók við af AUK í 

auglýsingagerð fyrir MS en merkið sem þeir gerðu fyrir fyrirtækið er einfölduð teikning 

Kristínar þar sem notast er við sömu grunnhugmyndir og svipaða notkun á 

skammstöfuninni M og S50.  

Á vefsíðu Mjólkursamsölunnar  er myndrænni túlkun merkisins lýst en þar er höfðað til 

hinna mjúku og lífrænu lína sem eru í merkinu sem á að minna á náttúruna og fjöllin. 

Dropinn er áfram áberandi í formi merkisins og stendur bæði fyrir afurðina og hreinleikann 

sem í henni býr. Einnig nefna þau að línurnar megi túlka sem einhverskonar feril sem má 

líkja við leiðina sem mjólkin fer frá bónda til neytanda. Litur merkisins er blár og vísar til  

hreinleika, víðáttu og tærleika loftsins  sem er einkennandi fyrir íslenska náttúru.51   

Í viðtali við Kristínu má heyra að henni hafi ekki verið skemmt við þessa nýju 

útfærslu merkisins. Að hennar mati hefur útfærsla hennar og hugsun bak við myndræna 

túlkun merkisins verið fjarlægð. Mikilvægir þættir í merkinu hafi verið teknir úr samhengi 

en þau atriði, þar sem hún hafði lagt áherslu á táknræna túlkun á starfsemi 

Mjólkursamsölunar, verið fjarlægð.52 

 Að vísu liggur það fyrir að í nýrri útfærslu Völu og Hvíta hússins er gert meira úr 

dropanum og hann gerður skýrari, fæturnir á „M-inu“ voru styttir til að draga dropann fram 

og angarnir sem í myndrænni túlkun Kristínar þjónuðu sem sjóndeildarhringur eða móðir 

                                                
49 Gunnar Þór Arnarson, Tölvupost samskipti, 21. nóvember 2017. 
50 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
51 „Merki MS“ Mjólkursamsalan, sótt 11. desember 2017, http://ms.is/um-ms/merki-ms 
52 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 
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jörð hefur verið hent út og það sama var gert við sólina. Kristín er stolt af merkinu sem hún 

hannaði fyrir MS á sínum tíma og telur það enn, rúmum 30 árum seinna vera sterkt merki 

sem illa hafi verið tekið á. Í viðræðum Hvíta hússins og MS um að nýtt merki yrði hannað, 

var Kristínu ekki tilkynnt um að merkið sem hún hannaði yrði endurteiknað og einfaldað. 

Að mati Kristínar hefur henni fundist sú ákvörðun, án hennar samþykki vera á barmi þess 

að vera stuldur. Eins og sjá má á mynd 19, þar sem ég hef tekið út þá þætti sem Hvíta húsið 

hreinsuðu úr eldra merkinu, er óhætt að segja að merkin séu sláandi lík. Aftur á móti er 

þetta eðlileg þróun á vörumerki ef litið er til þess hvernig merki í samtímanum hafa þróast 

gegnum árin. Það er einnig vert að hafa í huga að við tilkomu nýja merkisins breyttust 

umbúðir og auglýsingaherferðir fyrirtækisins ásamt merkingum á bílum þeirra. Áherslurnar 

voru með meiri tilvísun í að mjólkin kemur „beint frá bónda“, sem hefur meiri gegnsæi við 

starfsemi Mjólkursamsölunnar frekar en tengingar Kristínar við uppsprettu alls lífs á 

jörðinni. Sem utanaðkomandi, sem greinir og túlkar þessi tvö merki, þá vil ég halda því 

fram að nýja merkið beri í sér allt aðra túlkun en merki Kristínar, þó svo að notast sé við 

svipaðan grafískan stíl.  

Mynd 19. Hér má sjá þróun á merkingunum tveimur og sjá líkindin þeirra. Til að sýna líkindin hef ég klippt 
út nokkra þætti úr merki Kristínar og sett í sama lit og nýja merkið. Nýja merkið hefur þó gengið í gegnum 

ákveðna þróun þar sem dropinn nýtur sín betur. Nýja merkið er mun sterkara en það eldra að því leitinu til að 
það er einfaldara og hefur mun skýrari túlkun. 
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Niðurlag 

Það er manninum eðlilegt að gefa afkvæmum nöfn, eiga persónulegar undirskriftir og eiga 

sitt einkenni í viðskiptum. Fyrir utan nafngiftir og undirskriftir birtast einkenni á borð við 

vörumerki fyrst að í landbúnaði með brennimerkingum (e.branding) eða 

upprunamerkingum á afurðum eins og víni og matarolíum þar sem einfaldlega er sagt til 

um frá hvaða héraði afurðin kom. 

 Mjólkursamsalan er því fullkomið dæmi þegar skoða á og skrásetja merkingar í 

íslenskum landbúnaði. Þótt að MS hafi ekki þurft að berjast við mikla samkeppni á 

markaðnum hérlendis framan af, hefur samt sem áður þótt mikilvægt að notast við 

vörumerki í fyrirtækinu. Í samkeppnisleysinu þjónaði merkið tilgangi gæðastimpils og 

þannig myndaði fyrirtækið traust til viðskiptavina. Í dag á Mjólkursamsalan 

samkeppnisaðila á íslenskum markaði og hefur því merkið tvíþættan tilgang, en þá er það 

einnig til þess að aðgreina MS frá samkeppnis aðilum. 

 Tímar breytast og fleiri merki verða til. Erfiðara verður að aðgreina flókin merki og 

það kallar á einföldun í hönnun merkja. Mjólkursamsalan bar merki sem var einfalt til að 

byrja með en ekki mikið notað. Að mínu mati var það merki í raun sterkt merki að því leyti 

að það er einfalt og notaði skammstöfun Mjólkursamsölunar á einkennandi hátt og hefði 

því átt að vera skartað meira og gæti alveg eins gengið upp í nútíma samfélagi. Einungis 

góð merki geta staðið tímans tönn og tel ég það hafa þann eiginleika.  

Þótt merki séu sterk er alltaf svigrúm fyrir breytingar á þeim svo lengi sem merkin 

halda í sömu ímynd. Með tíðaranda breytast sjónarmið fólks og merki breytast annaðhvort 

til hins betra eða til hins verra. Merkið sem Kristín hannaði er alls ekki slæmt merki og er í 

raun mun skemmtilegri hönnun en fyrra merkið. Það inniheldur skemmtilega notkun á 

skammstöfuninni og býður upp á fleiri túlkanir en fyrra merkið. Fleiri túlkanir eru samt 

ekki alltaf góðar. Í viðtali við Atla Hilmarsson  sagði hann: „Það er bara pláss fyrir eina 

hugmynd í einu merki“,53 en merki Kristínar hefur marga þætti að geyma í myndrænni 

túlkun merkisins. Því kallaði það eftir einföldun og úr varð merkið sem notað er í dag. 

Nýja merkið er mun sterkara en undanfarar þess en það hefði aldrei orðið til nema það hafi 

verið fyrir merki Kristínar Þorkelsdóttur. Í viðtali við Kristínu sagði hún: „Gott merki 

ávinnur sér velgengni“.54 Þetta er algjörlega rétt en að mínu mati er alltaf svigrúm til að 

                                                
53 Atli Hilmarsson, Viðtal tekið af höfundi, 28. nóvember 2017. 
54 Kristín Þorkelsdóttir, Viðtal tekið af höfundi. 22. nóvember, 2017. 



 

 23 

betrumbæta vörumerki ef þess er þörf. Árið 2005 þegar núverandi vörumerki 

Mjólkursamsölunar var hannað var kominn tími á einföldun. Fyrirtækið hafði á þeim tíma 

sameinast næst stærstu mjólkursölu landsins; Mjólkurbúi Flóamanna, nýir tímar voru fram 

undan. Það veitti því ekki af að dusta af eldra merkinu. Það sem gerir nýja merkið gott að 

mínu mati er einmitt það að það heldur í einkenni og túlkun úr merki Kristínar þannig að 

fyrirtækið heldur ennþá í sömu ímynd. Með því er merkið ennþá að ávinna sér velgengnina 

sem Kristín talaði um. 

 Það var áhugavert og fróðlegt að skoða þennan óskrásetta þátt í sögu grafískrar 

hönnunar á Íslandi og bera saman við hefðir í merkingum um allan heim. Vörumerki 

Mjólkursamsölunnar sýnir að þrátt fyrir að Ísland væri lítið land og samkeppnin lítil í 

mjólkurframleiðslu á fyrri hluta 20. aldar þá ákvað mjólkuriðnaðurinn snemma að búa sér 

til merki. Merki sem þróaðist áfram og er landsþekkt vörumerki í dag. Saga og þróun þessa 

merkis er eitt af mörgum dæmum um eðli og þörf mannsins til að merkja sig, afurðir sínar 

og eignir með einum eða öðrum hætti.  
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