
 

Merki fyrstu íslensku knattspyrnufélaganna 

Anton Jónas Illugason 

Lokaritgerð til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Nóvember



 



 

 

Merki fyrstu íslensku knattspyrnufélaganna 

Anton Jónas Illugason 

Lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun 

Leiðbeinandi: Anna Dröfn Ágústsdóttir  

 

Grafísk hönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Nóvember 2019 



 

 

 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. 
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

 

Útdráttur 

Knattspyrna er ein vinsælasta íþrótt á Íslandi og eru fjölmörg knattspyrnufélög starfandi 

um allt land. Öll eiga þau það sameiginlegt að eiga merki. Maður getur varla ímyndað sér 

knattspyrnulið sem stígur inn á völlinn án þess að bera merki á brjósti sér. Fyrstu 

knattspyrnufélögin á Íslandi eru stofnuð í kring um aldarmótin 1900 á miklum umbóta tíma 

í íslensku samfélagi. Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu og merki fjögurra elstu 

knattspyrnufélaga á Íslandi. Þau eru KR, Fram, Víkingur Reykjavík og Valur. Farið verður 

yfir hvernig þessi merki komu til og fyrir hvað þau standa. Fyrst verður fjallað um 

aðstæður í Reykjavík um aldarmótin 1900, þegar þessi fjögur félög verða til og einnig 

verður komið inn á stöðu íþrótta á þessum tíma. Í öðrum kafla verður farið yfir stofnsögu 

þessara fjögurra félaga hvert fyrir sig og merki þeirra greind út frá hönnunar sjónarmiði. 

Til þess að geta svo sett þessi merki í stærra hönnunarlegt samhengi verður fjallað almennt 

um merki og merkjafræði í þriðja kafla. Þar verður komið inn á hönnunarferli merkja sem 

og tilgang þeirra. Merki þessara félaga eru ólík þrátt fyrir að stofnsögur sumra þeirra séu 

líkar. Flest hafa þessi merki tekið einhverjum breytingum í gegnum líftíma þeirra, þær 

breytingar verða dregnar á yfirborðið og skoðaðar. 
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Inngangur  

Knattspyrna hefur verið viðloðandi við mig síðan ég var lítill krakki. Ég man eftir því 

þegar ég var aðeins 5 ára að ég skildi engan veginn af hverju ég mátti ekki byrja að æfa 

knattspyrnu eins og bróðir minn sem var aðeins einu ári eldri en ég. Þessari undrun fylgdu 

tár og grátur en ég róaðist nú fljótt þegar ég skottaðist út í garð og fór að sparka í bolta. 

Þegar kom loksins að því að ég fór á keppa í knattspyrnu, þá var það fyrst undir merki 

UMF Víkings og síðar undir merki Snæfellsnes. Þegar við fengum búninga Snæfellsnes í 

hendurnar í fyrsta skiptið man ég að mig langaði ekkert að spila í þessum búning. Mér 

fannst þeir forljótir og merkið ekkert skárra, ég vildi bara frekar spila í bláu Víkings 

treyjunni sem ég kunni mjög vel við. 

Þegar maður stígur inn á knattspyrnuvöllinn í treyju þá ber maður yfirleitt merki á 

brjóstinu. Þú ert mættur á völlinn til þess að vera félaginu þínu til sóma. En hvað er það 

sem lætur mann bera svona mikla tilfinningu til merkisins, er það vegna þess að maður 

hefur alist upp með því? Er það vegna þess að það sýnir hvaðan maður kemur? Eða er það 

kannski bara af því að maður hefur vanist því? 

Fólk tengist yfirleitt frekar íþróttamerkjum en öðrum merkjum. Stuðningsmenn 

liðanna bera merkin á sér í sínu daglega lífi og sumir ganga svo langt að húðflúra þau á sig. 

Sumir versla við sama bankann alla sína ævi eða kaupa alltaf sömu tegundina af brauði en 

þeim myndi ekki detta í hug að bera merki þeirra fyrirtækjanna á fatnaði eða húðflúra þau á 

sig. Hvers vegna hafa þessi merki íþróttafélaga aðra og jafnvel meiri þýðingu en önnur 

merki? 

Í þessari ritgerð ætla ég að rannsaka uppruna íslenskra knattspyrnumerkja. Ég ætla 

að skoða merki elstu knattspyrnufélaganna á Íslandi sem eru stofnuð í kringum aldarmótin 

1900. Ástæðan fyrir því að ég einskorða þess rannsókn við elstu félögin sem stofnuð voru í 

Reykjavík, þ.e. KR, Fram, Víkingur Reykjavík og Valur, er vegna þess að þau eru 

brautryðjendur íþróttarinnar á Íslandi. Með enga forvera þá setja þessi félög fordæmi sem 

næstu félög sem koma á eftir myndu á endanum bera sín merki við. 

Saga merkjanna er misvel varðveitt og skrásett. Öll þessi félög hafa gefið út að 

minnsta kosti eitt, og sum fleiri, afmælisrit sem og sögubækur sem fjalla nokkuð ítarlega 

um sögu félagana og stofnun. Með viðtölum og leit í skjalasöfnum og bókum ætla ég að 
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reyna að finna sögurnar á bak við merkin og sjá hvort að þau hafi tekið einhverjum 

breytingum eða þróast í gegnum sögu félaganna. 

1 Reykjavík í kring um aldarmótin 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir aðstæðum í Reykjavík á þeim tíma sem elstu 

knattspyrnufélögin eru stofnuð. Einnig mun ég koma inn á stöðu íþrótta á þessum tíma sem 

og fyrstu skref knattspyrnuhreyfingarinnar hér á landi. 

Á árunum 1870 –1910 varð mikil fólksfjölgun í Reykjavík. Það stafaði allra helst af 

því að ungt fólk úr sveitinni var að setjast að í höfuðstaðnum í leit að atvinnutækifærum og 

bættum lífsgæðum.1 Mikil uppbygging var í Reykjavík vegna þessa. Það má teljast líklegt 

að líf ungs fólks í höfuðstaðnum hafi verið mjög frábrugðið því sem það þekkti í sveitinni. 

Í Reykjavík voru til að mynda mun fleiri störf í boði en bara landbúnaðarstörf, þar voru til 

dæmis störf í verslun og þjónustu að aukast.2 Dæmi um það hversu miklar breytingarnar 

voru að eiga sér stað á lifnaðarháttum fólks má sjá í matarvenjum. Matartímar í strjálbýlinu 

voru yfirleitt þrír, kl 10–11,15–16 og 20–21. En í borginni reyndist þetta skara á við 

vinnutíma fólks í daglaunastörfum þannig fólk þar færðist yfir í að borða tvær máltíðir á 

dag kl 12 og 19.3 Miklar áhyggjur voru hafðar af börnum í þessu nýja umhverfi sem var að 

myndast í borginni. Krakkar voru sagðir „henda grjóti, æfa sig í ljótu orðbragði, skammast, 

atast í ferðamönnum, stela hestum, kvelja smáfugla og kvikindi og aðhafast einungis það 

sem börn ættu ekki að gera.“4 Þessir ósiðir urðu til þess að bæjarbörn voru talin vera eftir 

sveitabörnum í þroska og menntun.5 Til þess að forða börnunum frá þessu óhollu siðum 

lagði Bríet Bjarnhéðinsdóttir að það ætti að „hvetja unglinga til líkamsæfinga úti við til 

þess að gera þá tápmeiri og fjörugri til allrar atorku.“6 

Það má sjá ýmis dæmi um það að ungt fólk á þessum árum hafði aukin frítíma, fólk 

var iðulega að leita sér leiða til dægurstyttingar eins og að fara í bíó, setjast niður á 

kaffihúsum eða bara að spóka sig um á rúntinum eins og það var kallað að ganga upp og 

 
1 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti (Reykjavík: Iðunn, 1991), 
bls. 69. 
2 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 70. 
3 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 449. 
4 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, síðari hluti (Reykjavík: Iðunn, 1994), 
bls. 131. 
5 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, síðari hluti, bls. 131. 
6 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Sveitalífið og Reykjavíkrlífið: fyrirlestri sem flutt hefur Bríet Bjarnhéðinsdóttir 
(útgefanda ekki getið, 1894), bls. 55. 
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niður götur bæjarins í þeim eina tilgangi að sýna sig og sjá aðra.7 Áhugi ungs fólks á tísku 

var að ná miklum hæðum á þessum tíma og þá sérstaklega á alþjóðlegum tískustraumum 

sem mætti mikilli mótmæli þeirra sem fannst verið að vega gegn íslenska þjóðbúningnum.8 

Íslendingar virtust hafa mikið álit á útlendingum sem hingað komu og þá sérstaklega ef 

þeir voru færir í íþróttum eins og sagt er frá í grein í Þjóðólfi: 

Komi hingað útlendur maður, er kann einhverja íþrótt mun betur en menn hafa áður 
átt að venjast, glápa allra augu á hann, sérstaklega þó kvenfólksins, og fagnaðarlætin 
eru alveg ósegjanleg.9 

Á þessum tíma var alþjóðleg bylgja íþrótta og útivistar að ná sessi á Íslandi.10 Fyrst 

er stofnað Skotfélag, e. Reykjavigs Skydeforening, árið 1866 en innan þess félags voru 

iðkaðar fleiri íþróttir eins og leikfimi, krikket og boltaleikir. Glíman, sem stundum er 

kölluð þjóðaríþrótt Íslendinga, var á þessum tíma að ganga í gegnum endurreisnartíma í 

Reykjavík með nýkomnum áhuga ungra menntamanna. Árið 1873 stofnaði Sverrir 

Runólfsson Glímufélag Reykjavíkur sem, rétt eins og skotfélagið, bauð upp á hinar ýmsu 

íþróttir.11 

Það var svo ekki fyrr en árið 1895 sem Ísafoldarverksmiðja réði til sín skoskan 

prentara sem að Reykvíkingar kynntust nýrri íþrótt sem átti eftir að setja stóran svip á 

íþróttalandslag þjóðarinnar. 

1.1 Upphaf knattspyrnuiðkunnar í bænum 
James B. Ferguson, skoskur prentari, var fenginn hingað til lands árið 1895 til þess að setja 

upp prentvél í Ísafoldarprentsmiðju. Sá var mikill íþróttaáhugamaður og tók strax til sín við 

að þjálfa unga drengi í fimleikum. Ferguson var líka dyggur knattspyrnuiðkandi og hóf 

strax fyrsta veturinn sinn í Reykjavík að smala saman ungum drengjum til æfinga í 

knattspyrnu. Nokkrir Bretar bjuggu hér á landi á þessum tíma og slógust þeir með á 

æfingarnar.12 Ferguson var samt sem áður einungis eitt ár hér á landi en þegar hann fór tók 

Ólafur Rósenkranz við sem kyndilberi knattspyrnunnar á Íslandi.13 Fyrsti 

knattspyrnuleikurinn var svo haldinn árið 1899, þar kepptust lið sem Adam. B 

 
7 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 450. 
8 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 450. 
9 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 450. 
10 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 475. 
11 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 488. 
12 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls 483. 
13 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi (Reykjavík: 
Knattspyrnusamband Íslands, 2011), bls. 6. 
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Sigmundsson prentari stýrði gegn liði Ólafs Rósenkranz. Dómarar leiksins voru skipverjar 

um borð á breska skipinu Blonde.14 

Aðstæður til knattspyrnuiðkunnar á þessum tíma voru mjög frumstæðar eins og við 

er að búast við upphafsár hverrar nýrrar íþróttar. Þorsteinn Jónsson, fyrsti formaður KR, 

lýsti aðstæðum á þessum árum sem svo: 

Melarnir voru þýfðir og óruddir og dytti engum nú í hug að nota slíkan leikvöll; 
markstengur voru engar, aðeins steinar með réttu millibili, en hæðarinnar varð maður 
að gefa sér til …15 

Seinna tóku menn upp á því að nota færanlegar marksúlur og strengdu svo snæri 

sem þverslá.16 Á þessum upphafsárum knattspyrnunnar voru ekki einu sinni komnar á 

sviðið reglur leiksins, það var ekki fyrr en árið 1907 þegar Íþróttafélag Reykjavíkur gaf út 

fyrstu knattspyrnulögin.17 Þar birtist orðið knattspyrna fyrst Íslendingum en fyrir það hafði 

íþróttin verið kölluð fótbolti sem er afbrigði danska orðsins fodtbold.18 Verslunareigendur 

virtust hafa séð aukin tækifæri með tilkomu þessarar nýju íþróttar því strax árið 1904 var 

Verslunin Edinborg farin að auglýsa fótbolta-stígvél til sölu.19 Hins vegar var það eitt að 

því sem heillaði mest við knattspyrnuna var það hversu aðgengileg hún var. Fátækir sem 

efnaðir gátu tekið þátt því eina sem þurfti voru fjórir steinar og knöttur eins og Þorsteinn 

lýsir hér fyrir ofan.20 Þrátt fyrir þetta auðvelda aðgengi voru það nánast eingöngu strákar 

sem iðkuðu íþróttina, það voru þó hins vegar nokkrar tilraunir gerðar snemma til þess að 

stofna kvennalið í knattspyrnu, þær voru þó því miður skammlífar. Árið 1928 var stofnað 

Knattspyrnufélag Kvenna en það virðist hafa lognast út.21 Það hefði verið gaman að sjá 

hver staða knattspyrnu kvenna væri í dag ef þetta félag hefði verið eins langlíft og hin 

félögin sem voru stofnuð á þessum tíma. 

1.2 Fyrstu knattspyrnuleikirnir 
Það sem var kannski helsta fyrirhöfnin við að setja upp knattspyrnuleik var völlurinn 

sjálfur. Þegar Knattspyrnufélag Reykjavíkur var að komast laggirnar rétt fyrir aldamót voru 

fyrstu æfingarnar haldnar á Melunum, það var hinvegar ekki áreynslulaust þar sem 

fjölfarinn vegur lá þvert yfir völlinn og stundum þurfti að stöðva æfingar þegar fólk eða 

 
14 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 483. 
15 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti bls. 483. 
16 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 7. 
17 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 11. 
18 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 8. 
19 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 9. 
20 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, síðari hluti, bls. 158. 
21 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, síðari hluti, bls. 158. 
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hestvagnar voru að komast leiða sinna um þennan veg.22 Fyrsti kappleikurinn þar sem 

keppt var til verðlauna var á þjóðhátíðardaginn 2. ágúst 1903. Meðlimum KR var þá skipt 

upp í tvær fylkingar undir stjórn bræðranna Þorsteins og Péturs Jónssona sem fyrirliðar 

sitthvors liðsins. Í verðlaun voru 25 krónur, minnispeningur og skraut skrifað 

viðurkenningarskjal.23  

Fyrir utan það að keppa innbyrðis keppti KR fyrst um sinn aðallega við áhafnir hina 

ýmsu her- og flutningaskipa sem lögðust að við höfn í Reykjavík þar sem engin önnur 

knattspyrnulið voru til á landinu.24 Drengirnir lærðu mikið af því að spila við skipverjana 

og dáðust þeir af því hversu samræmdir í útliti þeir voru. Benedikt G. Waage segir svo frá 

viðureign KR gegn skipverjunum á Danska varðskipinu Heimdalli: 

Við KR-ingar vorum í ósamlitum búningi. Það má svo segja, að hver leikmaður væri 
í sínum sérstaka leikbúningi. Það var eitthvað annað með Danina, sem voru í fallegum 
samlitum búningi, svo að maður öfundaði þá. Upp úr þessu var farið að hugsa um að 
fá hentuga keppnisbúninga fyrir KR.25 

Það var mikil umbylting fyrir íþróttalífið þegar Melavöllurinn, eða Íþróttavöllur 

Reykjavíkur eins og hann var kallaður þá, var byggður 1910.26 Völlurinn var vígður viku 

fyrir aldar afmæli Jóns Sigurðssonar, sunnudaginn 11. júní 1911, með knattspyrnuleik á 

milli KR og nýstofnaðs lið ungra drengja úr miðbænum, Fram, sem áttu eftir að veita þeim 

mikla samkeppni á komandi árum.27 

2 Elstu knattspyrnufélögin í Reykjavík 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu stofnunnar fjögurra elstu félaganna í Reykjavík og 

merki þeirra greind út frá hönnunar sjónarhorni. Stiklað verður á stóru og eingöngu horft til 

stofnunarsögunnar til þess að reyna að ná utan um ástæður eða tilgang stofnunar þessara 

félaga og mögulega hver varð kveikjan á hugmyndinni að stofna félag yfir höfuð. 

 
22 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 8. 
23 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 9. 
24 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 484. 
25 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 9. 
26 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls 10. 
27 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls 12. 
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2.1 Knattspyrnufélag Reykjavíkur 

Merki Knattspyrnufélags Reykjavíkur er byggt á svörtum hringlaga skildi þar sem hvít 

þykk útlína umlykur merkið. Upphafsstafir félagsins KR eru ritaðir í boga í efri hluta 

skjaldarins og í neðri hlutanum er einfölduð mynd af leðurbolta líkt og var notaður um 

aldarmótin. Boltinn er gulbrúnn á litinn með þykkum svörtum línum. Bakgrunnur 

skjaldarins og letrið mynda svartar og hvítar línur til skiptis líkt og búningar félagsins. 

Þetta merki berst okkur fyrst við sjónir árið 1921 í blaðaauglýsingu í Morgunblaðinu þar 

sem Knattspyrnufélagið auglýsir skemmtun þeirra á Hótel Íslandi.28 Þetta merki birtist fyrst 

á treyjum KR árið 1955 og hefur ekki tekið miklum breytingum síðan þá. Hér fyrir neðan 

verður fjallað um sögu merkisins fram að því þegar útgáfan sem við þekkjum í dag birtist á 

búningum félagsins. 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur, oftast skammstafað KR, var stofnað 16. febrúar árið 

1899.29 Það var hópur 11–15 ára drengja sem kom sér upp félagi í kringum kaup á bolta 

sem átti að nota til knattspyrnuiðkunar. Hver leikmaður lagið til 25 aura og var bolti 

fenginn frá Bretlandi.30 Í fyrstu hét félagið Fótboltafélag Reykjavíkur en nafninu var breytt 

 
28 „Knattspyrnufélag Reykjavíkur“ Morgunblaðið, smáauglýsing, 11. desember 1921. 
29 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár (Reykjavík: Knattspyrnufélag 
Reykjavíkur, 1999), bls. 22. 
30 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar: 1870–1940, fyrri hluti, bls. 483. 

Mynd 2: Auglýsing fyrir skemmtun á vegum KR á 
Hótel Íslandi frá árinu 1921 

Mynd 1: Núverandi merki KR 
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1915 því orðið fótbolti þótti vera bjöguð danska.31 

Eins og minnst á var hér áðan kom orðið knattspyrna 

ekki til sögunnar fyrr en árið 1907 þegar Íþróttafélag 

Reykjavíkur gaf út fyrstu knattspyrnulögin. 

Nafnabreytingin kom ekki til án mótmæla en á 

endanum var lögð tillaga að nýjum lögum félagsins 

þar sem fram kom að nafn félagsins skyldi vera 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur og voru þau samþykkt 

með 17 atkvæðum gegn 10.32 Eins og Benedikt G. Waage lýsti hér að ofan var mönnum 

snemma unnt að vera samræmdir í útliti þegar þeir kepptu. Fyrstu ár félagsins má sjá þrjár 

mismunandi treyjur birtast. Á mynd frá árinu 1905 eða 1906 má sjá KR drengi í 

þverröndóttum treyjum.33 Árið 1911 þegar KR keppir sinn fyrsta leik gegn 

Knattspyrnufélaginu Fram eru leikmenn liðsins komir í alhvítar treyjur með borða yfir 

öxlina.34 Leikmenn Fram voru einnig í hvítum treyjum í þessum leik þannig það mætti 

velta fyrir sér hvort að þessi borði hafi komið til vegna þess að liðin þurftu að aðgreina sig 

betur á vellinum þar sem þau voru samlit.  

Þegar KR-ingar mættu til leiks árið 1919 voru þeir mættir í langröndóttu treyjuna 

sem við þekkjum í dag og á miðri bringu Gunnars Schrams má sjá fyrsta merki KR sem er 

skjöldur sem mætist fyrir miðju í toppi merkisins og letrið er töluvert þynnra en við 

þekkjum það í dag. Toppurinn minnir á útflattan fisk eins og í Þorskmerkinu, skjaldarmerki 

Íslands frá um miðja 16. öld til 1903.35 Þetta merki má sjá á treyjum félagsins alveg fram 

 
31 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 32. 
32 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 32. 
33 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 24. 
34 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 23. 
35 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 35. 

Mynd 3: Liðsmynd KR frá 1905 eða 1906 

Mynd 4: Frá leik KR gegn Fram þann 11. júní 1911 
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að 1941 en þrátt fyrir að þetta merki sé á treyjunum þá er hringlaga merkið notað í öllum 

dagblaða auglýsingum frá þessum tíma.36 Árið 1943 sést nýtt merki birtast á treyjum KR. 

Það merki tekur nokkrum breytingum frá merkinu sem það leysir af hólmi. Toppurinn er 

orðinn beinn og letrið orðið þykkara og mun vandaðra. Merkið sést fyrst á liðsmynd frá 

1943. Þessi breyting tekur þó ekki gildi á öllum treyjunum. Á sömu mynd má sjá annan 

leikmann liðsins í sömu treyju en með gamla merkið á brjóstinu.37 Samkvæmt heimildum 

frá KR teiknaði Tryggvi Magnússon merki félagsins upp úr 1920 og var það þá í 

skjaldarformi.38 Ekki er þó víst hvort þessara merkja það er. Merki KR eins og við 

þekkjum það á treyjum félagsins í dag birtist fyrst á ljósmyndum árið 1955 og þá eru allir 

leikmenn liðsins komnir með merkið á brjóstið.39 Síðan þá hefur merkið lítið sem ekkert 

breyst til dagsins í dag.  

 
36 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 121. 
37 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 133. 
38 Jónas Kristinsson, tölvupóstur til höfunds, 27. september, 2019. 
39 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 217. 

Mynd 5: Gunnar Schram leiðir lið KR til leiks 
árið 1919 

Mynd 6: Sama merki or birtist á 
liðsmyndinni 1943 
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2.2 Knattspyrnufélagið Fram 

Merki Fram er byggt á skildi. Toppurinn er boginn og hornin í efri hluta merkisins eru 

bæði skáskorin. Botninn á merkinu mætist svo í hvössu horni. Grunnur skjaldarins er 

hvítur með bláum útlínum. Efst í skildinum er nafn félagsins ritað í bláu Slab Serif letri og 

þar fyrir neðan er leðurbolti líkt og var notaður á 19. öld. Boltinn í merki Fram er mun 

nákvæmari teikning heldur en á hinum merkjunum sem fjallað er um í þessari ritgerð, en 

erfitt er að segja hvort að þau hafi tapast á hinum merkjunum við endurteikningar eða hvort 

það hafi verið hönnunar ákvörðun. Blái og hvíti litirnir koma líklegast frá Hvítbláanum 

sem túlka má sem tákn um sjálfstæðisbaráttu Íslands en fjallað verður um þau tengsl hér 

fyrir neðan. 

Knattspyrnufélagið Fram, eða Kári eins og það hét í upphafi, var stofnað níu árum á 

eftir KR, árið 1908. Það var stofnað í sama tilgangi og fyrrnefnt félag, nokkrir drengir sem 

vildu stofna félag í kringum boltakaup. Nafnið Kári var ákveðið því það þótti svo 

íslenskt,40 en Frammarar höfðu það orð á sér að vera miklir baráttumenn fyrir sjálfstæði 

Íslands og sumir þeirra meira að segja skráðir í heimastjórnarfélagið Fram.41 Strax á fjórða 

fundi félagsins, 11. apríl 1909 var merki félagsins samþykkt. Pétur J. H. Magnússon, 

formaður félagsins, átti hugmyndina að merkinu, „kringlótt blátt merki með hvítum krossi 

og nafnið Kári letrað á hvíta flötinn.“42 Tvær aðrar tillögur komu frá Herluf Clausen en þær 

voru felldar, önnur þeirra er lýst sem „blátt silkiband sem í héngi tíeyringur með gröfnu 

nafni félagsins.“43 Ekki voru allir sammála um nafnið Kári, Arreboe Clausen og Kristján 

Albertsson mæltu gegn því nafni vegna þess að nafnið Kári þýddi vindur og væri lítið varið 

 
40 Víðir Sigurðsson, Fram í 80 ár (Reykjavík: Knattspyrnufélagið Fram, 1989), bls. 17. 
41 Stefán Pálsson, Frambókin: Knattspyrnufélagið Fram í 100 ár, (Reykjavík: Knattspyrnufélagið Fram, 
2009), bls. 20. 
42 Víðir Sigurðsson, Fram í 80 ár, bls. 20. 
43 Víðir Sigurðsson, Fram í 80 ár, bls. 20. 

Mynd 5: Núverandi merki Fram 
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í að spila knattspyrnu í roki. Kristján var mjög pólitískur 

maður og ósennilegt að sú staðreynd hafi ekkert með 

stuðning hans við að félagið skyldi heita Fram, líkt og 

heimastjórnarfélagið, að gera.44 Þann 16. maí 1909 var 

haldin kosning innan félagsins um nafnið og var nafnið 

Fram samþykkt með sjö atkvæðum gegn fjórum. 

Í fyrsta leik Knattspyrnufélagsins Fram gegn KR 

keppti félagið í hvítum búningum með skjöld á 

brjóstinu. Skjöldurinn var með skáhallandi hvítum 

renning sem áletrað var á Fram. Þetta er fyrsta merki 

Knattspyrnufélagsins Fram sem birtist á búningi 

félagsins. Árinu eftir eru þessir búningar horfnir og í 

stað þeirra komnir bláir búningar með hvítum 

renning yfir brjóstkassann og þar er áletrun með 

nafni félagsins komið fyrir.45 Það má segja að þessi 

renningur hafi komið inn sem eiginlegt merki 

félagsins. Renningurinn er sjáanlegur á búningum 

Fram alveg til ársins 1921 en þá tók við alblár 

búningur með engu merki.46 

Talið er að blái liturinn komi frá Hvítbláanum, 

fána sem íslenskir sjálfstæðissinnar flögguðu í stað hins danska fyrstu áratugi 20. aldar. 

Hvítbláinn var blár flötur með hvítum kross. Fáninn á sér ríka sögu innan íslenskrar 

íþróttahreyfingar, en þekkt er sagan þegar árið 1913 réri Einar Pétursson á kappróðrabát 

sínum sér til skemmtunar út í Reykjavíkurhöfn með Hvítbláann veifandi fremst á stefni 

skipsins til mikillar óánægju skipverja Islands Falks, varðskipi Dana, sem lá í höfninni. 

Lítill bátur var sendur strax af stað með það að markmiði að handtaka Einar og gera fánann 

upptækan. Þetta mál varð mikið fréttaefni og víðs vegar um Reykjavík drógu menn danska 

fánann niður, sem var flaggað víðs vegar um bæinn, í mótmælaskyni.47 Á endanum varð 

það þrílitaði fáninn sem við þekkjum í dag sem varð fyrir valinu sem þjóðfáni Íslands en 

 
44 Stefán Pálsson, Frambókin: Knattspyrnufélagið Fram í 100 ár, bls. 20. 
45 Stefán Pálsson, Frambókin: Knattspyrnufélagið Fram í 100 ár, bls. 13. 
46 Stefán Pálsson, Frambókin: Knattspyrnufélagið Fram í 100 ár, bls. 39. 
47 „Brot úr íslenskri fánasögu,“ Stjórnarráð Íslands, sótt 20. október 2019, 
https://skjalasafn.is/heimild/brot_ur_islenskri_fanasogu. 
 

K Á R I

Mynd 6: Teikning höfundar á merki 
Fram út frá lýsingu sem samþykkt var í 
lögum félagsins frá 1909. 

Mynd 9:Liðsmynd frá árinu 1912 
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Hvítbláinn lifir í sérmerki Ungmennafélags Íslands enn þann dag í dag sem einskonar tákn 

íþróttahreyfingarinnar.48 

Á aðalfundi Fram 1929 fékk stjórnin umboð til þess að semja drög að nýjum lögum 

félagsins sem og að útvega félagsmerki. Tveir félagsmenn, þeir Arreboe Clausen og 

Eiríkur Jónsson, voru fengnir til þess að útbúa nokkrar tillögur. Á endanum var það tillaga 

Eiríks sem var valin af stjórninni. Það er merki Fram sem við þekkjum í dag. Skjöldur með 

stórum bolta fyrir miðju og nafn félagsins þar fyrir ofan í bláum stöfum. 

Þegar litið er á merki Fram í dag má sjá einskonar blöndu fyrstu tveggja merkja 

félagsins, hringlaga merkinu sem var samþykkt á fundi félagsins 1909 og því sem birtist 

fyrst á búning félagsins í leiknum gegn KR. Skjöldurinn er teygður út til þess að koma fyrir 

hringformi í miðjuna en í stað blás fána er kominn bolti og letrinu hefur verið komið fyrir í 

toppinn í stað borðans. Þetta eru að vísu bara hugleiðingar höfundar en líkindin eru til 

staðar. 

  

 
48 „Fyrir fjölmiðla,“ UMFÍ, sótt 27. október 2019, https://www.umfi.is/utgafa/fyrir-fjolmidla. 
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2.3 Knattspyrnufélagið Víkingur 

Merki Víkings ber í toppi sér knött sambærilegur þeim sem var notaður um 19 öld. Fyrir 

neðan knöttinn eru rauðar og svartar rendur til skiptis líkt og búningarnir sem liðið spilar í. 

Neðst í merkinu er svo stórt hvítt „V“ sem er líklegast vísun í fyrsta stafinn í nafni 

félagsins. Þetta „V“ mætti líka túlka sem stefnið á skipi líkt og Víkingarnir sigldu á. 

Þegar Fram var um það leyti að stofna sitt félagið árið 1908 voru yngri piltar sem 

var meinað inngöngu í þetta nýja knattspyrnufélag. Í stað þess að láta þessa neitun hafa 

áhrif á knattspyrnuáhuga þeirra þá stofnuðu þeir sitt eigið félag og efndu til boltakaupa. 

Þetta félag fékk svo nafngiftina Knattspyrnufélagið Víkingur. Leikmenn Víkings voru 

talsvert yngri en félagsmenn hinna tveggja félaganna í Reykjavík á þessum tíma þannig að 

þeir tóku ekki eins snemma þátt í Íslandsmótinu. Það var ekki fyrr en tíu árum seinna sem 

þeir tóku fyrst þátt og var það með undanþágu vegna þess að nokkrir leikmannanna höfðu 

ekki náð 18 ára aldri sem var lágmarksaldur til þess að taka þátt í Íslandsmótinu.49 

Víkingar voru hins vegar ekki mættir til þess að láta valtra yfir sig, þeir unnu tvo af þremur 

leikjum sínum það árið og enduðu í öðru sæti mótsins.50 

Mikil tengsl voru á milli Fram og Víkings fyrstu árin sem er ekki skrítið þar sem 

bæði félögin eru stofnuð af ungum drengjum úr miðbænum en tengslin voru svo mikil að 

sumir leikmenn voru skráðir í bæði félögin á sama tíma.51 Þrátt fyrir þessi tengsl þá virtist 

samt vera einhver rígur á milli þeirra ef marka má orð Kristjáns Albertssonar leikmanns 

Fram en hann lét hafa á eftir sér í Frambókinni, sem gefin var út í tilefni af 100 ára afmæli 

félagsins, að strákarnir á bak við stofnun Víkings hefðu einfaldlega verið of ungir, þar 

 
49 Ágúst Ingi Jónsson, Áfram Víkingur: saga Knattspyrnufélagsins Víkings í 75 ár (Reykjavík: 
Knattspyrnufélagið Víkingur, 1983), bls. 7. 
50 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 28. 
51 Ágúst Ingi Jónsson, Áfram Víkingur: saga Knattspyrnufélagsins Víkings í 75 ár, bls. 14. 

Mynd 10: Núverandi merki Víkings 
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sagði hann: „Við vildum helst ekki hafa rollingana og 

þeir voru of litlir til að komast í kappliðin, urðu út 

undan og stofnuðu þess vegna Víking.“52 

Í dag greinir félögunum á um hvort félagið sé eldra 

því Víkingar halda því fram á söguvef sínum að 

félagið sé stofnað níu dögum á undan Fram en stofn 

sögur beggja félagana segja að ungu Víkings 

strákarnir hafi stofnað félagið eftir að þeim var neitað 

inngöngu í Fram.53 

Á stjórnarfundi Víkings 3. febrúar 1936 var borin upp sú tillaga að láta útbúa merki 

félagsins. Það kom í hlut Þorbjörns Þórðarsonar, málarameistara og meðlims í stjórn 

félagins, að útbúa merki félagsins. Fjórum árum áður, 1932, hafði Þorbjörn skilað inn 

tillögu að merki fyrir átakið Íslenskar vörur og íslensk skip en þar má sjá nánast sama V og 

er notað í Víkingsmerkinu. Tillaga Þorbjarnar vann fyrstu verðlaun í keppninni en var hins 

vegar ekki valið til notkunar.54 Velta má fyrir sér hvort Þorbjörn hafi endurnýtt merkið og 

útfært það fyrir Víkingana. 

  

 
52 Stefán Pálsson, Frambókin: Knattspyrnufélagið Fram í 100 ár, bls. 17. 
53 „Víkingur Söguvefur,“ Knattspyrnufélagið Víkingur Reykjavík, sótt 1. nóvember 2019, 
http://soguvefur.vikingur.is/?page_id=451. 
54 Sigurjón Pétursson, „Íslenska Vikan,“ Vísir, 3. apríl 1932. 

Mynd 11: Tillaga Þorbjörns Þórðarssonar að 
merki átaksins íslenskar vörur og íslensk skip 
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2.4 Knattspyrnufélagið Valur 

Valsmerkið hefur sína sérstöðu af þessum fjórum merkjum að það er það eina sem 

inniheldur dýr eða einhverskonar lifandi veru á merkinu. Merki Vals er byggt upp að skildi 

sem mætist í fyrir miðju í toppi merkisins. Skjöldurinn er með hvíta útlínu allan hringinn 

og innan hans má sjá rautt hringform og út frá hringnum myndast rendur. Þetta táknar sól 

með geislana sína útbreidda. Geislarnir eru bláir og rauðir til skiptis. Fyrir miðjum skildi er 

svo Valurinn með vængina útbreidda. Valurinn sjálfur er hvítur með svartri skyggingu. 

Valurinn stendur á 19 aldar knetti með áletrað nafn félagsins. Merki Vals hefur ekki breyst 

mikið frá því það var gert fyrst árið 1926 eins og sjá má á þessari lýsingu stjórnarinnar á 

merkinu frá því ári 

… mynd af val, vængjum þöndum, með knött í klónum. Efst í grunni merkisins var 
sól sem sendi geisla sína, rauða og bláa yfir félagsmerkið55 

En þó hefur eitthvað breyst síðan þá.  

Knattspyrnufélagið Valur er stofnað árið 1911 innan æskulýðsstarfi KFUM.56 

KFUM var þekkt fyrir mikið og virkt tómstundastarf á þessum tíma sem innihélt meðal 

annars hljómsveit, taflfélag og fleira en knattspyrnan kom ekki til sögunnar fyrr en 1911. 

Guðbjörn Guðmundsson var einn af meðlimum KFUM drengja á þeim tíma en hann 

starfaði einnig sem prentnemi í Ísafoldarverksmiðju, sömu verksmiðju og James B. 

Ferguson starfaði fyrir aldarmót. Hann er sagður hafa verið hvað öflugastur að koma 

knattspyrnunni á legg innan KFUM. Sú saga er höfð af Guðbirni að hann hafi verið að taka 

til í Ísafoldarprentsmiðjunni þegar hann kom að skrifborði Jóns Sigurðssonar forseta sem 

var þá geymt í einu herbergi þar. Undan borðinu skoppaði knöttur til hans. Kom þá í ljós 

 
55 Jón Birgir Pétursson, Valur vængjum þöndum (Reykjavík: Knattspyrnufélagið Valur, 1981), bls. 22. 
56 Jón Birgir Pétursson, Valur vængjum þöndum, bls. 11. 

Mynd 12: Núverandi merki Vals 
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að Ólafur Rósenkranz, annar starfsmaður verksmiðjunnar, hafi átt knöttinn og samdi 

Guðbjörn við hann um að kaupa knöttinn af honum. Eftir kaupin hljóp Guðbjörn upp í 

félagshús KFUM og hóf þar strax leika á milli drengjanna í knattspyrnu. Séra Friðrik var 

ekki hrifinn af þessari íþrótt í fyrstu en eftir að hafa séð drengina að leik snerist honum 

hugur og hann gaf blessun sína yfir því að stofna Knattspyrnufélag innan KFUM. Fyrst um 

sinn hét félagið Fótboltafélag KFUM líkt og bróðurfélag sitt í Kaupmannahöfn, KFUM 

boldklub, en fljótlega var því breytt yfir í Knattspyrnufélagið Valur.  

Það var Filippus Guðmundsson, leikmaður Valsmanna sem átti hugmyndina að 
nafninu. Hann fékk hana er fálki sveimaði yfir höfði KFUM-drengja er þeir voru að 
ryðja grjóti af og laga knattspyrnuflöt sinn á Melunum. Já þá kom nafnið Valur — 
vængjum þöndum 57 

Á myndum frá árinu 1918 má sjá mynd af 

yngri flokk félagsins í einlitum treyjum með hvítan 

flöt yfir bringuna og á fletinum er áletrað nafn 

félagsins.58 Líklegt er að Valur hafi tekið upp þessa 

merkingu eftir Frömmurum sem voru með 

sambærilega merkingu á þeim árum. Það var Tryggvi 

Magnússon, listmálari, sem fékk svo það verk í 

hendurnar 1926 frá stjórnarmeðlimum Vals að útbúa 

merki fyrir félagið í tilefni 15 ára afmæli þess út frá 

lýsingunni hér fyrir ofan.59  

Fálkinn á sér ríka sögu í merkja sögu Íslands. Í 

kringum aldarmótin var mikil umræða á landinu um 

skjaldarmerki Íslands á þeim tíma sem var flattur 

þorskur með kórónu, Þorskmerkið. Það merki var 

útbúið af Kristján III. Danakonungur, að honum 

óumbeðnum, og þótti það ekki nægilega tignarlegt til 

þess að tákna Ísland. Árið 1903 var því merki skipt út 

fyrir tignarlegan hvítan fálka sem var notað fram að 

árinu 1919.60  

 
57 Sigmundur Ó. Steinarsson, 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, fyrra bindi, bls. 12. 
58 Valur: í blíðu og stríðu. DVD-diskur. Leikstýrt af Jón Hermannsson. Reykjavík, Tefra Film, 1986. 
59 Jón Birgir Pétursson, Valur vængjum þöndum, bls. 22. 
60 „Saga skjaldarmerkisins,“ Stjórnarráð Íslands, sótt 30. október 2019, 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-og-thjodartakn/thjodartakn/skjaldarmerki/saga-
skjaldarmerkisins/. 

Mynd 13: Yngri liða sveit Vals árið 1918 

 

Mynd 14: Merki Tryggva 
Magnússonar 
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Fálkinn er kannski það eina sem hefur tekið miklum 

breytingum í gegnum árin í merki Vals. Upprunalegi fálkinn 

er teiknaður að Tryggva Magnússyni þegar hann gerði fyrsta 

merkið árið 1926. Árið 1979 birtist nýr fálki á forsíðu 

Valsblaðsins þar sem búið er að endurteikna hann. Andlitið 

er orðið grimmara og teikningin orðin nákvæmari fyrir utan 

boltann sem hefur misst mikið að skyggingum í staðin fyrir 

tvær línur sem eiga að tákna saumana í boltanum.61 

Valsmerkið eins og við þekkjum það í dag, þar sem fálkinn 

hefur farið í gegnum aðra endurteikningu, birtist á kápu 

Valsblaðisins árið 2007 og hefur sá fálki verið eins síðan þá.62 

  

 
61 Helgi Daníelson, Valsblaðið 34. árgangur, 34. tölublað (1979): Kápa I. 
62 Guðni Olgeirsson, Valsblaðið 59. árgangur, 1. tölublað (2007): bls. 1. 

Mynd 15: Merki Vals frá 1979 
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3 Almennt um merki 

Hér verður fjallað um upprunna merkja og stiklað á stóru yfir þróun þeirra. Þaðan verður 

farið yfir í hönnun merkja og tilgang þeirra í nútíma samhengi. 

3.1 Saga merkja 
Allt frá tímum Neanderdalsmannsins fyrir 40.000 árum síðan hafa menn notast við 

táknmyndir og form sem sjónrænna tjáningarmáta.63 Árið 2018 uppgötvuðu 

fornleifafræðingar á Borneo eyju í suðaustur-Asíu hellamálverk sem talin eru þau elstu í 

heimi, talið er að myndirnar séu allt frá 40.000 –52.000 ára gamlar. Myndirnar á veggnum 

eru af nautgrip, manneskjum og geómetrískum mynstrum.64 Óljóst er hvað þessar myndir 

þýða en þetta sýnir samt sem áður að maðurinn var farinn að nota táknmál til þess að tjá sig 

mörg þúsund árum áður en hann uppgötvaði ritað mál.65 Fyrstu merki um ritað mál, eða 

stafróf, er frá 2700 f. Kr. hjá Forn-Egyptum.66 Þeir notuðu frumstætt stafróf í bland við 

tákn til þess að hjálpa fólki með framburð orða.67 Sambærilegt dæmi í nútímanum væri 

verk Paul Rands, grafísks hönnuðs í tengslum við myndmerki tölvurisans IBM í 

bandaríkjunum. Með tímanum þróuðust þessi tákn og stafir yfir í stafrófið sem við 

þekkjum í dag. Maðurinn tók svo þessa stafi og myndaði úr þeim orð og seinna meir 

setningar. Þrátt fyrir að maðurinn hafi uppgötvað stafrófið og ritað mál þýddi það ekki að 

það hafi komið í stað táknmynda. Eins og hellamyndirnar í Borneo, þá geta tákn sagt stærri 

sögu en aðeins fá orð. Dæmi um hvernig merki hjálpa okkur oft að skilja hlutina fyrr 

 
63 Ashley Strickland, „Oldest figurative artwork found in a cave that's full of surprises,“ CNN.com, sótt 26. 
október 2019, https://edition.cnn.com/2018/11/07/world/oldest-figurative-art-borneo-cave/index.html. 
64 „Oldest figurative artwork found in a cave that's full of surprises“ 
65 „Oldest figurative artwork found in a cave that's full of surprises“ 
66 Jan van der Crabben. „Alphabet,“ Ancient History Encyclopedia, sótt 26. október 2019, 
https://www.ancient.eu/alphabet/. 
67 Philip B. Meggs, A history of graphic design, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1983), bls. 15. 
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heldur en orð er til dæmis leturmerki Coca-Cola í Bandaríkjunum. Með því að sjá merkið í 

sinni skrautskrift erum við fljótari að átta okkur á því um hvað er verið að ræða heldur en 

ef við myndum sjá það í öðru letri.68 

Tákn voru ekki bara notuð sem tjáningarmáti á fornöld, þau voru einnig notuð sem 

leið til þess að merkja eignir. Enska orðið Branding kemur frá því þegar bændur brenndu 

eignarmerki sitt á búfjár sitt til þess að það myndi ekki blandast við búfjár nærliggjandi 

bænda.69 Talið er samt sem áður að eignarmerkingar búfjár eigi sér lengri sögu en það, því 

grafsteinar í Egyptalandi frá því um 3.000 f. kr. sýna myndir af bónda sem dregur uxa á 

eftir sér, á uxanum er einhverskonar merking sem talið er að gæti verið til marks um 

eiganda þess.70 Danski hönnuðurinn Per Mollerup segir frá þremur tegundum merkja í 

bókinni Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks 

– Social Identity: hver þetta er eða hver segir þetta 

• Dæmi: skjaldarmerki eða innsigli 

– Ownership: hver á þetta 

• Dæmi: brennimerking eða eyrnarmerkingar 

– Origin: hver gerði þetta 

• Dæmi: merki prentara, húsgagnasmiða og leirkerasmiða sem merktu sínar vörur.71 

Meðal þekktustu birtingarmynda merkja eru skjaldarmerki. Uppruni skjaldarmerkja 

kemur frá tíma krossferðanna á seinni hluta miðalda þegar kristnir hermenn börðust gegn 

 
68 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks (London: Phaidon, 2001), bls. 
11. 
69 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 27. 
70 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 27. 
71 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 16. 

Mynd 16: Paul Rand fyrir IBM 
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múslimum í Palestínu.72 Merkingar á skjöldum hermannannahjálpuðum þeim að þekkja 

hvorn annan í orustu og sameiginlegt merki var jafnframt tákn um bræðralag. Merkið sýndi 

að allir þessir menn börðust fyrir sama málstað. Það reyndist líka vera sálfræðilegt tól þar 

sem þessir menn voru komnir langt frá sínum heimaslóðum til landa þar sem talað var allt 

annað tungumál sem ýtti enn frekar undir samstöðu meðal þeirra.73 

Skjaldarmerki konungsfjölskyldna eru einskonar upprunamerki, til þess að sýna að 

skjöl sem voru sent út væru viðurkennd.74 Skjaldarmerkin tóku svo flóknari form þegar 

fjölskyldur sameinuðust en í framhaldi var myndað nýtt skjaldarmerki úr skjaldamerkjum 

beggja fjölskyldna. 

3.2 Tilgangur merkja 
Vel hannað merki á að geta sagt sem mest um þann sem notar það og þeir sem sjá 
merkið eiga að geta gert sér grein fyrir táknrænni merkingu þess. Merkið á því að 
verkja ákveðna tilfinningu, segja til um stöðu eða tilgang og tjá sögu og samhengi.75 

Svona lýsir Gísli B. Björnsson, reynslumikill grafískur hönnuður, vel hönnuðum merkjum. 

Þessi lýsing á jafn vel við Híeróglýfur Egypta og merki Íslandsbanka í dag. Allt snýst þetta 

um að koma ákveðnum skilaboðum til skila. 

Vörumerki eða merki stofnanna og fyrirtækja má skipta upp í tvo flokka, merki sem 

byggjast á táknum og formum og svo merki sem byggja á bókstöfum, oft kölluð 

stafamerki. Þessum tveimur flokkum er svo hægt að blanda saman og mynda form merki 

innan bókstafamerkisins.76 Gerð leturmerkja þarfnast sérstaklega þjálfaðs auga þar sem á 

bak við uppbyggingu og teikningu letra er mikil fræði sem þarf að styðjast við.77 

Paul Rand, goðsagnakenndur hönnuður frá Bandaríkjunum sem er best þekkur fyrir 

merki sín fyrir fyrirtæki eins og IBM, UPS og NeXT, tekur undir þessi orð Gísla en bætir 

við að ólík merki út frá mismunandi aðferðafræði geti orðið góð merki ef þau standa fyrir 

eitthvað sem fólk tengir við eða trúir á. Bæði franski fáninn og fáni Sádi-Arabíu eru vel 

heppnuð merki þó að annað sé unnið út frá geómetríu en hitt sambland af skrautskrift og 

tákni. Rand segir einnig að merki sé meira heldur en bara fagurfræði.78 

 
72 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls 17. 
73 Adrian Frutiger, Signs and symbols: their design and meaning, þýð. Andrew A Bluhm (London: Studio 
Editions, 1989), bls. 318. 
74 „Saga skjaldarmerkisins“ 
75 Gísli Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. 7. 
76 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 11. 
77 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 11. 
78 Paul Rand, Design, form, and chaos (New Haven, CT: Yale University Press, 1993), bls. 56. 
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The ugliest flag is beautiful if it happens to be yours in victory. “Beauty,” they say, 
“is in the eye of the beholder,” in peace or in war, in flags or in logos. We all believe 
our flag is the most beautiful; this tells us something about logos.79 

Báðir eru þeir þó sammála um að þegar fallegt eða vel hannað merki er parað 

saman við góða vöru, þjónustu eða málstað þá styrkir það hvort annað. „Ef varan er léleg 

þá mun fólki finnast merkið lélegt.“80 Sama má segja um meðferð merkisins, ef illa er farið 

með vel hannað merki mun það skaða ímynd þess og á hinn bóginn er hægt að styrkja 

ímynd illa hannaðs merki með góðri meðhöndlun. 

Við hönnun merkja er mikilvægt fyrir bæði hönnuð og viðskiptavin að skilgreina 

fyrir hvern eða hvað merkið á að standa fyrir. Þetta virðist ekki alltaf vera skýrt í byrjun 

ferlisins en með góðu samtali á milli kaupanda og hönnuðar þá er hægt að fá svör við 

þessum spurningum.81 Oft er gott að hefja ferlið á greiningarvinnu þar sem hönnuður spyr 

ýmsa spurninga til þess að ná fram áætlun verkkaupa með merkinu. Merki geta verið búin 

til í ýmisskonar tilgangi. Á merki að vera sígilt og tímalaust? Á það að endurspegla 

tíðaranda þess tíma og mun einungis lifa í stuttan tíma eins og yfir hátíð eða afmælisár? 

Vill kúnninn byggja það á sögu fyrirtækisins eða hafa það abstrakt með opna þýðingu sem 

kúnninn getur túlkað sjálfur? Það eru margar leiðir sem hægt er að fara í teikningu merkja 

en mikilvægt er að ákveða þessa hluti snemma í ferlinu til þess að skapa sameiginlega 

skilning hönnuðar og kúnna.82 Í þessu ferli er oft líka mikilvægt að skoða hvers vegna er 

farið í að teikna nýtt merki. Nýtt merki getur táknað nýja stefnu hjá viðkomandi fyrirtæki 

eða stofnun, það getur verið gert til þess að bæta ímynd fyrirtækis t.d. ef það hefur orðið 

fyrir slæmri umfjöllun. Svo eru líka til dæmi um að hátt settir einstaklingar innar fyrirtækja 

eða stofnana vilja reisa sér einskonar minnisvarða um sína valdatíð.83 Það þykir þó ekki 

ákjósanlegasta ástæðan til þess að breyta um merki. 

Eðlilegt er að merki breytist með tímanum því ekki er hægt að spá fyrir um hverjir 

snertifletir merkisins verða eftir t.d 50 ár. Þegar Frank Mason Robinson teiknaði merki 

Coca-Cola árið 1886 gat hann aldrei séð fyrir að merkið yrði notað á farsíma skjáum með 

lágri upplausn.84 Oft eru merki einfaldlega uppfærð til þess að standast þær kröfur sem 

gerðar eru af þeim á þeim tíma. Danski hönnuðurinn Knud V Engelhardt sagði að ef að 

 
79 Paul Rand, Design, form, and chaos, bls. 56. 
80 Paul Rand, Paul Rand, Design, form, and chaos, bls. 58. 
81 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 16. 
82 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 16. 
83 Gísli Björnsson, Merki og form, bls. 17. 
84 „Coca-Cola Logo,“ 1000 Logos, sótt 30. október 2019, https://1000logos.net/coca-cola-logo/. 
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hannaðir hlutir hefði hvöss horn myndu þau rúnast af með tímanum.85 Það sama má segja 

að gildi um merki að einhverju leyti nema kannski ekki að þau bókstaflega rúnist af heldur 

taka þau örlitlum breytingum þó er þá reynt að halda kjarna merkisins þann sama. 

En hvað gerir gott merki og gott grafískt útlit fyrir fyrirtæki og stofnanir? Markmið 

ásýndar fyrirtækja má flokka í tvo flokka, ytri auðkenni (e. external identification) og innri 

auðkenni (e. internal identification). Ytri auðkenni á að bæta sýnileika viðskiptavina 

gagnvart vörunni eða málstað þess sem og bæta álit fólks á því. Innri auðkenni ætti að ýta 

undir tryggð starfsmanna og virka sem hvatning í starfi. Grafísk ímynd fyrirtækis eða 

stofnunnar ætti að sýna fram á gildi þess og stefnu.86 

  

 
85 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 198. 
86 Per Mollerup, Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks, bls. 55. 

Mynd 17: Þróun merkis Coca-Cola 
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Lokaorð 

Merki þessara elstu knattspyrnufélaga er hlaðin þýðingu og merkingu. Í raun eru þau 

einskonar fornleifagröftur í stofnsögu félagsins þegar rýnt er í þau. Ég var á þeirri skoðun 

fyrir þessa rannsókn að fótbolti í merki knattspyrnufélags væri eitthvað það ófrumlegasta 

sem til væri í táknfræði. Knöttur fyrir knattspyrnufélag, það gerist ekki einfaldara en það. 

Eftir að hafa lesið sögu félagana og komist að því að öll þessi félögum eruð stofnuð af 

ungum strákum í þeim tilgangi að smala saman krónum til þess að kaupa bolta, þá er 

boltinn farinn að tákna eitthvað annað. Boltinn táknar þor þessara drengja að hugsa í 

lausnum staðin fyrir að gefast upp. Í dag fyndist manni svo fyrirferðar mikið að fara að 

kalla saman hóp af fólki á fund og stofna félag en hver veit hver ávinningurinn gæti orðið. 

Það er hálf súrrealískt að hugsa til þess að þessir ungu drengir þurftu að leggja í púkk til 

þess að kaupa einn bolta á meðan í dag, rúmlega 100 árum seinna, eiga þessi félög marga 

knattspyrnuvelli, nokkur félagshús og svo rís heilt íbúðarhverfi á Valssvæðinu. Það hefði 

líklegast aldrei órað fyrir þessum ungu stofnendum að þetta yrði framtíð félagana þeirra. 

Nú væri kannski hægt að spyrja sig, eru þetta góð merki? Ef ég ætti að svara því þá 

myndi ég líklegast taka upp málstað Paul Rands frá því hér að ofan. Ég held að styrkleiki 

merki félags liggi meira í sögulegri velgengi og persónulegum tilfinningum fólks til 

viðkomandi félags. Vel hannað merki getur að sjálfsögðu ýtt undir þessa tengingu og styrkt 

hana. Ég held að öll þessi merki byggi merki sín á sterkum táknum sem vísa beint í sögu 

félagana og það held ég að sé góður grunnur fyrir hvaða merki sem er. Þá væri líka hægt að 

spyrja er ástæða til þess að breyta merkjunum? Íslensk knattspyrna hefur á síðust árum, 

eftir velgengni landsliðsins á Evrópumótinu í knattspyrnu, fengið mikla athygli og þá er 

vert að skoða hvort að félög ættu að mynda sér nýjar stefnur til þess að sækja á þessi 

tækifæri. Ég held þó að við ættum að fylgja hugmyndafræði Knud og halda áfram að 

uppfæra merkin með reglulegu millibili til þess að þau geti nýst á nýjum miðlum frekar en 

að fara í allsherjar endurmörkun á þessum félögum. Valur hefur staðið sig best í þessum 

málum með því að uppfæra merkið síðast árið 2007 en hin eru aðeins farin að sýna aldur 

sinn. 

Margt vatn hefur runnið til sjávar frá því að þessir ungu drengir stofnuðu þessi 

félög um aldarmótin og nú sit ég hér og velti fyrir mér. Hvað hefði gerst ef í staðin fyrir að 

hafa farið að gráta yfir því að hafa ekki mátt æfa knattspyrnu, þá hefði ég farið og stofnað 

mitt eigið félag? 
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