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Ritgerð þessi er 8 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í grafískri hönnun við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 
höfundar. 



Útdráttur 
Farið verður yfir feril og merkjahönnun kvenna í grafískri hönnun á Íslandi sem lærðu og 

lögðu stund á fagið á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Í 25 ára afmælisriti Félags 

íslenskra auglýsingateiknara má sjá hverjir lögðu stund á grafíska hönnun á þeim tíma. Í 

því riti eru Ólöf I. Baldursdóttir, Anna Þóra Árnadóttir, Helga B. Sveinbjörnsdóttir, Fanney 

Valgarðsdóttir, Friðrika G. Geirsdóttir, Edda V. Sigurðardóttir, Þóra Sigríður Baldursdóttir, 

Þórhildur Jónsdóttir, Ólöf Árnadóttir, Þóra Dal Þorsteinsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir og 

Hildur Steinþórsdóttir. Í hópinn bætast samtímakonur þeirra þær Ágústa Pétursdóttir 

Snæland, Helga Markúsdóttir, Gerður S. Ragnarsdóttir og Jóna Sigríður Þorleifsdóttir. 

Fjallað verður um þær sem voru afkastamiklar á sviði hönnunar, sumar í merkjahönnun og 

aðrar á öðrum sviðum líkt og umbúðahönnun. Í ritgerðinni verður saga þessara kvenna 

rekin allt frá Ágústu til Þóru Dal með sérstaka áherslu á merki, þar má nefna Landsvirkjun, 

Þjóðminjasafnið, Íslandsbanka og fleiri. Einnig verður fjallað um fyrirmyndir, í hverju þær 

þurftu að skara fram úr og hvað þær hefðu gert öðruvísi. Ritgerðin er að mestu leyti byggð 

á munnlegum heimildum vegna skorts á heimildum. Vil ég því færa viðmælendum mínum 

sérstakar þakkir fyrir viðtökurnar, án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  
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Inngangur  

Farið verður yfir feril og merkjahönnun kvenna í grafískri hönnun á Íslandi sem lærðu og 

lögðu stund á fagið á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Bryndís Björgvinsdóttir, 

fræðakennari við Listaháskóla Íslands og annar höfundur bókarinnar Kristín Þorkelsdóttir 

fjallar um merki og verk Kristínar í fyrirlestrum sínum. Auk þess sem Guðmundur Oddur 

Magnússon, fyrrum fagstjóri grafískrar hönnunar, fluttti fyrirlesturinn: Konur sem ruddu 

brautina, þar fjallaði hann meðal annars um Ágústu Pétursdótttur Snæland, Helgu 

Markúsdóttur og Helgu B. Sveinbjörnsdóttur. Þessir fyrirlestrar vöktu áhuga minn á þeim 

konum sem ruddu brautina og merkjahönnun þeirra, mörg merkjanna eru í notkun enn 

þann dag í dag. 

Árið 1936 lauk fyrsti Íslendingurinn prófi í auglýsingateiknun, það var Ágústa 

Pétursdóttir Snæland sem lærði við Listiðnskólann í Kaupmannahöfn. Það vekur athygli að 

Ágústa var ekki einungis fyrsti Íslendingurinn heldur einnig fyrsta íslenska konan.1 Á þeim 

tíma var ekki ljóst að önnur íslensk kona, Helga Markúsdóttir útskrifaðist frá Tekniske 

Skolen í Svíþjóð, um sama leiti.2 Árið 1935 fara Halldór Pétursson, bróðir Ágústu, 

Jörundur Pálsson og Stefán Jónsson í sama skóla að læra auglýsingateiknun, þar á eftir 

fylgdu Ásgeir Júlíusson og Atli Már Árnason. Þann 23. nóvember 1955 stofna þeir Ásgeir, 

Atli Már, Stefán, Halldór og Jörundur Félag íslenskra teiknara, FÍT og gera Ágústu 

Pétursdóttur og Tryggva Magnússon, listmálara, að heiðursfélögum. Árið 1962 ganga Gísli 

B. Björnsson, Helga B. Sveinbjörnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, Matthías Ástþórsson og 

Friðrika G. Geirsdóttir í FÍT.3 Öll voru þau frumkvöðlar á sviði auglýsingateiknunar hér á 

landi.  

Félag íslenskra auglýsingateiknara gaf út afmælisrit á 25 ára afmæli sínu með 

verkum frá 1953–1978, þar má sjá verk 29 teiknara, af þeim eru tólf konur. Þær eru; Ólöf I. 

Baldursdóttir, Anna Þóra Árnadóttir, Helga B. Sveinbjörnsdóttir, Fanney Valgarðsdóttir, 

Friðrika G. Geirsdóttir, Edda V. Sigurðardóttir, Þóra Sigríður Baldursdóttir, Þórhildur 

Jónsdóttir, Ólöf Árnadóttir, Þóra Dal Þorsteinsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir og Hildur 

 
1 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978 (Reykjavík: Félag Íslenskra Auglýsingateiknara, 
1981), bls. 4. 
2 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. 
3 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 4. 
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Steinþórsdóttir.4 Aðrar konur sem lögðu stund á fagið á þeim tíma voru Helga 

Markúsdóttir, Gerður S. Ragnarsdóttir og Jóna Sigríður Þorleifsdóttir.5 Það kom mér á 

óvart hve margar konur höfðu lagt stund á grafíska hönnun hér áður fyrr miðað við 

tíðaranda. Má því merkja tiltölulega jafnan áhuga kvenna og karla á starfgreininni hér áður 

fyrr en það sama á við um daginn í dag. Samkvæmt nemendalistum Listaháskóla Íslands 

eru kynjahlutföll útskrifaðra grafískra hönnuða seinustu árin afar jöfn, frá árinu 2000 hafa 

161 kona og 167 karlar útskrifast, frá árinu 2010 eru það 102 konur og 98 karlar.6 

Kynjahlutföllin gætu því vart verið jafnari en hér verður farið yfir feril kvenna sem ruddu 

brautina í grafískri hönnun og merkjahönnun þeirra. Hvaða merki standa tímans tönn og 

hver eru börn síns tíma? Hvaða áhrif höfðu þessir frumkvöðlar kvenna á grafíska hönnun á 

Íslandi? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978. 
5 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. Einnig viðtal við Kristínu 
Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
6 Ásdís Þórisdóttir á skrifstofu Listaháskóla Íslands, tölvupóstur til höfundar 30. nóvember 2021. 
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1. Frá listamönnum til grafískra hönnuða 

Fyrir tíma auglýsingateiknara voru ýmis verkefni sem í dag væru unnin af grafískum 

hönnuðum í höndum listamanna, tréskurðarmeistara og prentara, þar má nefna skilti, 

auglýsingar og ýmis bréfagögn líkt og hlutabréf. Tryggvi Magnússon listmálari var einn af 

þeim sem tók að sér slík verk og fyrir það var hann gerður að heiðursfélaga í FÍT.7 Tryggvi 

Magnússon og Jón Kristinsson, eða Jóndi í Lambey, teiknuðu meðal annars fjölda mynda í 

Rafskinnu. Rafskinna var rafknúin auglýsingabók sem fletti auglýsingaskiltum líkt og 

blaðsíðum, var henni komið fyrir í búðarglugga við Austurstræti hver jól á árunum 1933–

1958.8 Hver auglýsing var handgerð en tækniframfarir líkt og prentmyndamót gerðu fólki 

kleift að fjölfalda og fjöldaframleiða myndir og auglýsingaefni sem var grundvöllur fyrir 

vexti fagsins.9 

Jan Tschichold var sá sem skrifaði fyrst um þessa nýju faggrein í bók sinni Die 

Neue Typographie sem kom út árið 1928. Þar talar hann um verk Rússanna Kandinsky, 

Malevich og El Lissitzky, Ungverjans László Moholy-Nagy, Hollendingana Theo van 

Doesburg og Mondrian, auk Bauhaus skólanna í Þýskalandi og Rússlandi. Þar segir 

Tschichold: „Þessi nýja hreyfing byggir listina á hreinum formum og litum sem fylgja 

ákveðnum lögmálum.“ Tschichold skrifar einnig að áður fyrr var ekki hægt að 

fjöldaframleiða, en með auknum hraða og framleiðsluaðferðum breytist formið á því sem 

er framleitt. Áður fyrr var áherslan á hefðbundna fegurð og list en nú er áherslan á hlutverk 

(e. function), að skilaboðin séu skýr og skiljanleg. Tschichold segir grunngildið vera 

læsileika þar sem svo mikill fjöldi prentefnis keppi um athygli okkar. Hann átti þá einungis 

við prentmiðla, í dag eru mun fleiri miðlunarleiðir í boði og því mun meiri áskorun að 

fanga athygli okkar. Nýi stíllinn sem Tschichold lýsir er í raun sú faggrein sem við köllum 

í dag grafíska hönnun, þar sem stigveldi (e. hierarchy) ræður ríkjum og útfærslur á letri og 

formum fylgja ákveðnum reglum.10 

Eflaust hafa ýmsar konur sinnt störfum auglýsingateiknara fyrir tíma Ágústu 

Pétursdóttur Snæland og annarra auglýsingateiknara. Lítið er vitað um þær konur en flestar 

íslenskar konur sem öfluðu sér listmenntunar, allt fram undir fyrrihluta 20. aldarinnar, 

notuðu listmenntun sína ekki til starfs. Þrátt fyrir að búið væri að veita konum inngöngu í 

 
7 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 4. 
8 „Rafskinna,“ 101 Reykjavík, 16. nóvember 2021 af https://101reykjavik.is/2012/12/rafskinna/. 
9 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. 
10 Jan Tschichold, The New Typography, Ruari McLean þýddi (Berkeley: University of California Press, 
2006), bls. 38, 40–41, 64–66. 
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listaháskóla var það ekki á færi allra kvenna að stunda listnám. Þær konur sem fyrst 

menntuðu sig á sviði lista voru nær allar úr efri stéttum samfélagsins líkt og Ágústa.11 Það 

var heldur ekki óalgengt að konur leggðu listina til hliðar fljótlega eftir að þær gengu í 

hjónaband til að sinna heimilishaldi og barnauppeldi. Ekkert bendir til þess að þær hafi 

verið neyddar í það hlutverk, samfélagið einfaldlega ætlaðist til þess.12 Fyrsta kynslóð 

íslenskra auglýsingakvenna var hluti af þessari samfélagsgerð en strax með annarri kynslóð 

má greina breytingar og aukið sjálfstæði kvennanna. 

Árið 1962 stofnar Kurt Zier, skólastjóri Handíða- og Myndlistaskólans, nýja deild 

við skólann í hagnýtri grafík sem var fljótlega breytt í auglýsingateiknun. Gísli B. 

Björnsson og Torfi Jónsson voru ráðnir inn sem kennarar, báðir nýútskrifaðir úr 

auglýsingateiknun erlendis frá en Gísli átti eftir að starfa við deildina í 50 ár. Fyrstu 

nemendurnir til að útskrifast úr hagnýtri grafík voru Hilmar Sigurðsson og Þröstur 

Magnússon, þeir útskrifuðust árið 1965 og stofnuðu Auglýsingastofuna Argus árið 1967. 

Gísli B. segir í samtali okkar þann 28. nóvember að það hafi ekki komið nemendur í 

auglýsingateiknun í eitt til tvö ár frá árinu 1962.13 Árið 1965 var komið á tveggja ára 

fornámi við skólann sem var undanfari tveggja ára sérnáms, þá var heiti skólans breytt í 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Árið 1968 útskrifast fyrsti hópur auglýsingateiknara 

eftir fjögurra ára nám og þar á meðal Rósa Ingólfsdóttir, fyrsta konan.14 Tuttugu árum síðar 

útskrifast fyrsti árgangur grafískra hönnuða sem var þá nýyrði. Gísli B. og aðrir við 

deildina höfðu lengi leitað að nafni sem næði utan um öll verkefni auglýsingateiknara, 

enda unnu þau í fleiru en bara auglýsingum.15 Þann 24. mars 1999 undirrituðu Listaháskóli 

Íslands, áður Myndlista- og handíðaskóli Íslands, og menntamálaráðherra yfirlýsingu um 

uppbyggingu listmenntunar á háskólastigi. Síðan þá hafa nemendur útskrifast með BA 

gráðu frá Listaháskóla Íslands.16 

 

 
11 Júlíana Gottskálksdóttir, Landslag, rómantík og symbólismi, ritstýrt af Ólafi Kvaran, 1. bindi, Íslensk 

Listasaga: Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar (Reykjavík: Forlagið, 2011), bls. 28–31. 
12 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist (Reykjavík: Mál og menning, 2005), bls. 39. 
13 Viðtal við Gísla B. Björnsson, tekið af höfundi 28. nóvember 2021. 
14 Gísli Sigurðsson. „Þar pukrast hver í sínu horni“ . Lesbók Morgunblaðsins Morgunblaðið. 3. tölublað 
(22.01.1978) bls. 4–5. 
15 Viðtal við Þorvald Óttar Guðlaugsson, tekið af höfundi 29. nóvember 2021. 
16 „Um Listaháskólann,“ LHÍ, 1. desember 2021 af https://www.lhi.is/um-listahaskolann. 
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2. Hönnun, merki og tákn 

Maðurinn Grafíski hönnuðurinn Paul Rand segir í bók sinni Design, form and chaos að það 

sem hönnuðir geri sé ekki takmarkað við ákveðna hugmynd eða form heldur leysi grafískir 

hönnuðir fjölbreyttar sjónrænar áskoranir, allt frá fæðingarvottorðum til auglýsingaskilta. 

Paul Rand segir að ef ímyndin er allt í viðskiptum og samskiptum þá er merkið (e. logo) 

andlit þeirrar ímyndar.17 Maðurinn hefur dregið upp einfaldar myndir til þess að tjá sig og 

koma tilfinningum og hugsunum sínum á framfæri í þúsundir ára. Hugmyndin um merki 

(e. logo) sem oftast eru mjög einföld, lítil form, úthugsuð og hönnuð sem grafískar myndir 

er því ekki ný af nálinni. Gamalt orðatiltæki segir að „ein mynd geti sagt meira en þúsund 

orð“ það sama getur átt við um merki og tákn.18 Merki á að hafa skýra táknræna merkingu í 

huga áhorfenda. „Merkið á því að vekja ákveðna tilfinningu, segja til um stöðu eða tilgang 

og tjá sögu eða samhengi“, segir Gísli B. Björnsson í bók sinni Merki og form og bætir við: 

 

Allt líf okkar er mótað af táknum og merkjum, við lifum og hrærumst í umhverfi merkja 
sem segja okkur til um ýmsa hegðun, jafnvel hugsun ─ og þau hafa áhrif á tilveruna og stýra 
lífi okkar að nokkru leyti… óhætt er að segja að menn dýrki merki, t.d. þegar haldið er með 
ákveðnu félagi eða merki þess, klæðst er merki, keppt undir merki og kosið á milli merkja.19 

 

Við tökum afstöðu með ákveðnum merkjum á hverjum degi. Frá því hvaða kaffi við 

drekkum, hvernig síma við eigum, hvernig við ferðumst á milli staða til þess hvernig við 

kjósum í alþingiskosningum. Til merkja má meðal annars telja; vörumerki, 

fyrirtækjamerki, skjaldarmerki, tækifærismerki, fána og frímerki.20 Hver er munurinn á 

táknum og merkjum? Tákn standa fyrir eitthvað meira en það sjálft líkt og ljón fyrir 

hugrekki. Merki er hönnun eða mynd sem notuð er til að standa fyrir ákveðna hugmynd 

eða koma upplýsingum á framfæri.21 Merki bera oft vísun til tákna líkt og 

Þykkvabæjarmerki Önnu Þóru Árnadóttur þar sem hjarta umkringir orðið „Þykkvabæjar“ 

og gefur til kynna að mikil ást sé lögð í framleiðslu hjá þessu íslenska 

fjölskyldufyrirtæki.22 Merkjum má skipta í tvo flokka; leturmerki og myndmerki, stundum 

er merki hvort tveggja líkt og merki AITA – Félags íslenskra ferðaskrifstofa eftir Þórhildi 

 
17 Paul Rand, Design, form and Chaos, (South bend: Mossberg & Company Inc., 1993), bls. 15 og 56. 
18 Elizabeth S. Helfman, Signs and symbols Around the World (New York: Lothrop, Lee & Shepard Cp., Inc., 
1967), bls. 17–18. 
19 Gísli B. Björnsson, Merki og form, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. X. 
20 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. X. 
21 Elizabeth S. Helfman, Signs and symbols Around the World, bls. 18–19. 
22 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
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Jónsdóttur. Letrið AITA má sjá í merkinu en einnig má greina flugleiðir sem sveipa 

letrið.23 

 
Mynd 1. AITA – Félags íslenskra ferðaskrifstofa. 

3. Frumkvöðlar í faginu og fyrstu lærðu auglýsingateiknararnir 

„Það er auðvitað fullkomlega óþolandi hvað þessar konur hafa verið faldar og við [konur] 

erum oft faldar“ á þessum orðum byrjar Dóra Ísleifsdóttir, grafískur hönnuður og fyrrum 

fagstjóri grafískrar hönnunar við Listaháskóla Íslands, samtal okkar þann 29. september 

2021.24 Markmið þessarar ritgerðar er einmitt að varpa ljósi á þessa brautryðjendur í 

grafískri hönnun og merki þeirra. 

 

Ágústa Pétursdóttir Snæland 

 

Mynd 2. Systkinin Ágústa og Halldór Pétursson. 

Ágústa Pétursdóttir Snæland (f. 19.02.1915–d. 06.12.2008) var dóttir Péturs Halldórssonar, 

síðar borgarstjóra, og Ólafar Björnsdóttur. Barnæska Ágústu var ævintýraleg líkt og hún 

 
23 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 11. 
24 Viðtal við Dóru Ísleifsdóttur, tekið af höfundi 29. september 2021. 
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segir sjálf frá: „Pabbi fór með okkur í bíó til að sjá dýramyndir, safarímyndir frá Afríku og 

indjánamyndir, eitthvað sem tengdist náttúrunni. Við áttum völ á öllum bókakosti en ég 

dróst eingöngu að bókum um framandi þjóðir, dýrin og náttúruna og svo listaverkabókum 

um gömlu ítölsku meistarana.“25 Ólöf hvatti Ágústu til þess að sækja um í 

auglýsingateiknideildina í Kaupmannahöfn árið 1933, eftir að hún komst ekki inn í 

Menntaskólann í Reykjavík. Ágústa þurfti að komast inn í sérnámið eftir fjögurra mánaða 

fornám við Listiðnskólann eða Kunsthåndværkerskolen sem nú heitir Det Kongelige 

Akademi en af 25 nemendum voru einungis átta teknir inn í auglýsingateiknun.26 Við 

heimkomu 1936 kom hún sér upp aðstöðu í Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar og vann 

ýmis viðvik fyrir verslunina sem var í eigu föður hennar. Ágústa segist ekki hafa þurft að 

auglýsa sig þar sem henni var fljótt boðin mikil vinna í Reykjavík.27 Ágústa vildi skapa 

einfaldan og smekklegan auglýsingastíl „þar sem ekki sé of mikið á sama fleti. Ég lít svo á 

að í auglýsingum er stílfegurð og jafnvægi, engu síður en í málverkum.“28 Á sínu fyrsta 

starfsári, árið 1936, gerði Ágústa sitt fyrsta firmamerki fyrir Stál-húsgögn. Merkið er 

módernískt, letrin mynda andstæður annað er fíngert og minnir á handskrift á meðan hitt er 

geometríkst steinskriftarletur. Fíngerða letrið gæti einnig táknað beygðu stálrörin og beina 

letrið traust húsgögn. 

 

Mynd 3. Merki Stálhúsgagna. 

Fyrsta auglýsingaherferð Ágústu var í samstarfi við listakonuna og frumkvöðulinn 

Ingibjörgu Stein Bjarnason. Ingibjörgu var margt til lista lagt en hún hafði meðal annars 

lært húðsnyrtingu og förðun hjá Helena Rubinstein í París. Ingibjörg hafði einnig tekið þátt 

í samsýningu í París með mörgum af frægustu listamönnum þess tíma líkt og El Lissitzky, 

Van Doesburg, Le Corbusier, Gropius og Piet Mondrian. Ingibjörg kemur til Íslands árið 

1934 og opnar snyrtistofu, hún býr til eigin smyrsl og sápur undir vörumerkinu Vera 

Similion á Túngötu 6.29 Árið 1937 teiknaði Ágústa merkimiða fyrir púðurdósir Vera 

 
25 Elín Pálmadóttir, „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn,“ Morgunblaðið, 13. janúar 1991, bls. 8, sótt 5. 
nóvember 2021 https://timarit.is/page/1736458. 
26 „Nýr listiðnaður á Íslandi,“ Samtíðin, 1. desember 1936, bls. 4, sótt 6. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/5057413. 
27 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ Mæna, 2. árgangur, 1. tölublað (Reykjavík: 2011), bls. 48–49. 
28 „Nýr listiðnaður á Íslandi,“ Samtíðin, bls. 4. 
29 Gunnar Smári Egilsson, „Gleymda konan.“ Fréttatíminn, 19. júní 2015, bls. 44-45, sótt 10. nóvember 2021 
https://timarit.is/page/6264449. 
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Similion og sína fyrstu herferð með slagorðinu “Henni er óhætt, hún notar....” Var þetta 

líklegast ein fyrsta auglýsingaherferðin sem gerð var hér á landi þó varla þætti hún 

umfangsmikil að sögn Ágústu.30 

    

Mynd 4. Púðurumbúðir Vera Similion.  Mynd 5. Fyrsta auglýsingaherferðin. 

Árið 1938 settu systkinin Ágústa og Halldór upp auglýsingastofu í húsi langömmu 

þeirra Ágústu Svendsen í Aðalstræti 12 sem þau ráku til ársins 1941. Ágústa starfaði 

sjálfstætt að auglýsingaverkefnum í Reykjavík til ársins 1943. Árið 1944 giftist hún Pétri 

Snæland og hættir í kjölfarið störfum tímabundið til að sinna fjölskyldunni. 

Borðstofuborðið var aðal vinnustaður Ágústu enda byrjaði hún þar og er þeim 

vinnuaðstæðum alvön að eigin sögn.31 

Seinna á ferlinum tók Ágústa þátt í merkjasamkeppnum, sú fyrsta var árið 1966 

fyrir Landsvirkjun þar sem hún hlaut sigur. Merkið samanstendur af tveimur ferningum 

sem skerast og mynda tvö L, annað á hvolfi, blái ferningurinn myndar þar að auki foss og 

sá hvíti minnir á virkjun. Merkið er stílhreint og módernískt í takt við nýja tíma. Merkið 

var tekið í notkun árið 1967 og hélst myndmerkið óbreytt til 2011 þegar formin voru opnuð 

og „foss“ látinn myndast á milli. Síðasta breyting var gerð 2020 af auglýsingastofunni 

Kolofon þar sem letrið var aftur fært í steinskrift og nær upprunalegum hugmyndum 

Ágústu.32 Hér fyrir neðan má sjá merki Landsvirkjunar eftir Ágústu og þróun merkisins. 

 

Mynd 6. Merki Landsvirkjunar 1967. 

 
30 Hávar Sigurjónsson, „Ljósbrot frá meginlandinu.“ Morgunblaðið, 27. febrúar 1999, bls. 9, sótt 6. 
nóvember 2021 af https://timarit.is/page/3314291. 
31 „Af kríum og Fjörulöllum,“ Hugur og hönd, 1. júní 1991,  bls. 27, sótt 6. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/7226200. 
32 „Merki Landsvirkjunnar.“ Landsvirkjun, 16. nóvember 2021 af https://brand.landsvirkjun.is/merki. 
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Mynd 7. Merki Landsvirkjunar í gegnum árin. 

Árið 1967 tekur Ágústa þátt í merkjasamkeppni fyrir Náttúruverndarráð, tillaga 

Kristínar Þorkelsdóttur bar sigur úr býtum en tillögur Ágústu voru notaðar í kort og 

veggspjald. Náttúran og listsköpun voru rauði þráðurinn í lífi hennar og órjúfanlega tengd 

að hennar sögn (heimild: Morgunblaðið 13. Janúar 1991, Elín Pálmadóttir). Ágústa sigraði 

í merkjasamkeppni Listahátíðar Reykjavíkur árið 1969 og lifir það merki enn góðu lífi. Við 

gerð merkisins hugsaði Ágústa um fræhylki og jurtir sem hún raðar í hring sem á að tákna 

fjallahringinn er umlykur Reykjavík.33 

   

Mynd 8. Merki Ágústu fyrir Náttúruvernd. Mynd 9. Merki fyrir Listahátíð Reykjavíkur. 

Ágústa vann heima fyrir og tók öðru hverju þátt í samkeppnum um merki og 

frímerki. Í seinni tíð tekur hún einnig upp ýmsa textílvinnu líkt og tauþrykk.34 Anna Þóra 

Árnadóttir minnist þess í samtali okkar að hafa séð til Ágústu í heimsókn sinni á 

dvalarheimilinu Grund að mála vatnslitamyndir. Ágústa lést á tíræðisaldri, listin var 

Ágústu hugfangin allt til síðasta dags. 

 

 
33 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ Mæna, bls. 48-49. 
34 „Fyrsti íslenski auglýsingateiknarinn,“ Vesturbæjarblaðið, 12. tölublað, 1. desember 2006, bls. 16, sótt 5. 
nóvember 2021 af https://timarit.is/page/6318129. 
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Helga Markúsdóttir 

 

Mynd 10. Helga Markúsdóttir. 

Kristín Helga Markúsdóttir (f. 19.06.1918–d. 06.08.1971) hafði áhuga á teikningu frá unga 

aldri, þá lærði hún vatnslitamálun hjá Soffíu Stefánsdóttur. Soffía var dóttir Stefáns 

Jónssonar, tréskurðarmeistara og eins af upphafsmönnum sjónlista hér á landi.35 Sverrir 

Sveinsson elsti sonur Helgu segist í bréfaskiptum okkar þann 18. nóvember hafa fundið 

bréf um ferðir Helgu og systur hennar Guðrúnar á árunum 1933–1936. Helga og Guðrún 

sigldu til Stokkhólms árið 1933, til náms í Lýðháskóla á eyjunni Väddö, þaðan útskrifuðust 

þær árið 1934.36 Sama ár skráir Helga sig í nám við Tekniske Skolen sem í dag er 

Listaháskólinn Konstfack, þaðan sem hún útskrifast vorið 1936 og heldur heim á leið. 

Stuttu eftir heimkomu giftist hún Sveini Guðmundssyni, verkfræðingi, sem hún hafði 

kynnst í Tekniske Skolen og stofnar með honum fjölskyldu. Markús Ívarsson, faðir Helgu 

og annar stofnandi Vélsmiðjunnar Héðins, treysti Helgu fyrir ýmsum hönnunarverkefnum 

fyrir Héðin og fyrirtæki í tengslum við Héðin.37 Markús var mikill athafnamaður og 

listaverkasafnari, einn af þeim fyrstu hér á landi. Helga átti því ekki langt að sækja 

listhneigð sína, líkt og segir í minningargrein hennar: 

 

Listhneigð var henni í blóð borin og kom stundum skemmtilega á óvart. En hlédrægnin var 
slík að aldrei fannst henni listræn vinna sín umtalsverð, maður komst að þessu, án þess að 
henni fyndist ástæða til að hafa nokkur orð þar um...Er hún táknrænt dæmi um hin hljóðu 
áhrif, sem oft eru miklu meiri en hinna sem hærra láta. Hún stækkaði mann sinn hvar sem 
þau fóru utan lands eða innan, því að hógværð hennar og látleysi voru samofin 
persónutöfrum, sem allir hrifust af.38 

 

 
35 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. 
36 Sverrir Sveinsson, tölvupóstur til höfundar, 18. nóvember 2021. 
37 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. 
38 „Helga Markúsdóttir – Minningarorð,“  Morgunblaðið. 14. ágúst 1971, sótt 8. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/1423752. 
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Sverrir telur að Helga hafi teiknað merki Héðins í kringum árið 1936 eftir dvöl sína 

í Svíþjóð. Ekki er vitað til þess að merki Helgu hafi verið notað fyrr en það birtist í 

sýningaskrá Héðins fyrir Iðnsýninguna 1952. Í þeirri sýningarskrá er talað um merkið 

„Héðinn“ í gæslöppum, því má álykta að maðurinn á merkinu hafi verið nefndur Héðinn. 

Sverrir útilokar ekki að ef til vill hafi verið einhver mótstaða við notkun merksins eins og 

þá tíðkaðist með nútímaleg verk. Merkið vísar til Art Deco stílsins sem var ríkjandi á 

þessum tíma. Leturmerki Héðins var upphaflega notað sem vörumerki en í kringum 1960 

fara tækniteiknarar að sameina merki Helgu með vörumerkinu. Í júní 1989 teiknaði Hilmar 

Sigurðsson leturmerkið á ný og skrifaði hönnunarstaðal, það hefur verið notað síðan þá og 

má sjá hér fyrir neðan í bláum lit.39 

   

Myndir 11–13. Héðinsmerki Helgu, samsett merki Héðins og merki Héðins 1989. 

Vélsmiðjurnar Héðinn og Hamar stofnuðu Stálsmiðjuna í helmingaskiptum árið 

1933. Talið er að Helga hafi teiknað merki Stálsmiðjunnar.40 Á svipuðum tíma gerði Helga 

merki fyrir málningarverksmiðjuna Litir og lökk hf. en bæði eru þau handteiknuð, ekki 

ósvipuð Stál-húsgögnum hennar Ágústu Pétursdóttur Snæland. Stálsmiðjan í hástöfum með 

steinskriftarletri og Litir og lökk í breiðri skrautskrift. 

  

Mynd 14. Merki Stálsmiðjunnar.        Mynd 15. Litir og lökk. 

Guðmundur Oddur Magnússon segir í samtali okkar þann 27. september að Helga 

hafi hannað merki kexverksmiðjunnar Frón sem prýðir enn þann dag í dag Frónkex.41 

Merki Frón er í Art Deco stíl, skrautið yfir leturmerkinu gefur það til kynna. Í samtali við 

Sverri, son Helgu, minnist hann þess að hafa aðeins einu sinni orðið var við móður sína 

 
39 Sverrir Sveinsson, tölvupóstur til höfundar, 14. nóvember 2021. 
40 Sverrir Sveinsson, tölvupóstur til höfundar, 14. nóvember 2021. 
41 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, tekið af höfundi 27. september 2021. 
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teikna við borðstofuborðið en það var fyrir verslunarmiðstöðina Vesturver sem var sett á 

fót í Morgunblaðshöllinni upp úr 1950. Lyfturnar í Morgunblaðshöllinni komu frá Héðni 

og má draga þá ályktun að þau viðskiptatengsl hafi haft áhrif á að Helga var fengin til að 

teikna merki Vesturvers.42 Merki Vesturvers er fíngert leturmerki í neonskilti. 

   

Mynd 16. Frón.  Merki 17. Vesturver verslunarmiðstöð. 

 Sverrir Sveinsson segir: „Ég tel ólíklegt að Helga móðir mín hafi nokkurn tíma haft 

teikningu að atvinnu þótt hún eflaust hafi haft áhuga á þeim verkefnum.“43 Þrátt fyrir það 

má sjá hve afkastamikil hún var í merkjahönnun í raun og veru. Helga Markúsdóttir lést 

einungis 53 ára að aldri árið 1971 og munum við því aldrei vita hvað hefði getað orðið 

seinna. Helga var hæglát listakona sem hefur ekki verið á sjónarsviðinu fram til þessa en 

vonandi er þetta einungis upphafið af sögu Helgu.44 

4. Önnur kynslóð 

Þegar Félag íslenskra auglýsingateiknara var stofnað árið 1953 var afar fámennur hópur 

sem lagði stund á fagið.45 Á árunum 1950–1960 sigla fleiri út til náms í auglýsingateiknun 

og leggja stund á fagið hér heima. Upp úr 1960 er önnur kynslóð að ryðja sér til rúms hér á 

landi með Kristínu Þorkelsdóttur og Gísla B. Björnsson í fararbroddi. Innleiðing 

módernismans í hönnun á sér stað á svipuðum tíma sem sjá má í merkjahönnun þess tíma. 

 

Helga Bergþóra Sveinbjörnsdóttir 

Helga Bergþóra Sveinbjörnsdóttir (f. 06.03.1933–d. 21.11.2000) tilheyrir annarri kynslóð 

auglýsingateiknara. Leið hennar lá úr Menntaskólanum í Reykjavík í Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands árið 1953.46 Kristín Þorkelsdóttir minnist þess að hafa verið í 

 
42 Sverrir Sveinsson, tölvupóstur til höfundar, 18. nóvember 2021. 
43 Sverrir Sveinsson, tölvupóstur til höfundar, 18. nóvember 2021. 
44 „Helga Markúsdóttir – Minningarorð,“ Morgunblaðið. 
45 Viðtal við Gísla B. Björnsson, tekið af höfundi 28. nóvember 2021. 
46 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 34. 
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myndlist með Helgu en á þeim tíma var ekki hægt að læra auglýsingateiknun á Íslandi sem 

þær áttu báðar eftir að starfa við.47 Helga starfaði samhliða myndlistarnáminu 1955–1957 á 

Auglýsingastofu Atla Más og Ásgeirs Júlíussonar, þar gæti áhugi hennar á 

auglýsingateiknun hafa kviknað. Þaðan hélt hún í framhaldsnám í Konstfackskólann í 

Stokkhólmi árið 1957. Helga starfaði þá á Auglýsingadeild Sambandsins á sumrin og í 

fimm ár að námi loknu. Þar gerði Helga merki Sambands íslenskra samvinnufélaga og 

Samvinnubankans.48 Merkin eru formsterk og módernísk, Helga leikur sér með andrýmin 

sem myndast (e. white space) og umlykja merkið sjálft. Bæði merkin eru óhlutbundnar (e. 

abstract) útgáfur af bókstafnum S. 

        
Myndir 18–20. Merki Sambandsins, Samvinnubankans og skjaldarmerki Borgarness. 

Árið 1966 tók Helga að starfa sjálfstætt við auglýsingateiknun undir eigin nafni að 

Garðastræti 40. Á þeim tíma myndskreytti hún meðal annars bækur líkt og barnabókina 

Spóa.49 Árið 1974 tók Helga þátt í lokaðri merkjasamkeppni á vegum FÍT fyrir 

skjaldarmerki Borgarness, af þrjátíu og einni tillögu bar hennar sigur úr býtum. Í merkinu 

má sjá drykkjarhorn, sem ber vísun í tíma Egils Skallagrímssonar sem orti meðal annars 

um skáldamjöðinn og á að hafa búið í grennd við Borgarnes. Formaður dómnefndar var 

Þóra Baldursdóttir auglýsingateiknari.50 Sjálf var Helga í dómnefnd fyrir merkjasamkeppni 

FÍT árið 1976 en þá var hefð fyrir því að sigurvegarar sætu í dómnefnd næstu keppni.51 

Eftir tíu ára rekstur auglýsingastofunnar tók Helga til starfa sem forstöðumaður 

teiknistofu Orkustofnunar og vann hún þar til æviloka 1976–2000.52 Í minningargrein 

Helgu segir að hún hafi hannað fjölda merkja, þar á meðal merki Sparisjóðanna. Óljóst er 

hvaða ár það var eða í hvaða mynd merkið var en það má leiða líkum að því að það hafi 

 
47 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
48 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 34. 
49 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 34. 
50 „Borgnesingar fá skjaldarmerki,“ Tíminn, 13. október 1974, bls. 15, sótt 9. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/3748820. 
51 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
52 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 34. 
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verið fjögurra blaða smárinn.53 Fjögurra blaða smári hefur lengi þótt happatákn á 

norðurslóðum og segir sagan að lukka fylgi þeim sem finna fjögurra blaða smára.54 Merkið 

boðar því gæfu, í letrinu sem sjá má hér fyrir neðan hefur Helga líklega notað letraset, þá 

er hverjum staf fyrir sig raðað upp og hann límdur niður eftir fyrirmynd hönnuðar. 

 

Mynd 21. Merki Sparisjóðanna. 

Helga bjó í Elliðaárdal alla tíð umkringd fjölskyldu sinni, bróðurbörn hennar 

dásömuðu listræna hæfileika hennar og góðmennsku í minningargrein Helgu: „Listrænu 

hæfileikarnir nutu sín vel í hennar vinnu og var hún dugleg að afla sér nýrrar þekkingar. 

Hún var ekki rög við að fara út í tölvutæknina og nýtti hún sér hana á fullu.“55 Friðrika 

Gunnlaug Geirsdóttir, skólasystir Helgu í MR og auglýsingateiknari, segist hafa fylgst með 

ferli Helgu enda var hún með þeim fyrstu til að læra fagið.56 Helga lagði stund á teikningu 

alla sína tíð og var fagmanneskja líkt og hugverk hennar bera með sér. 

 

Friðrika Gunnlaug Geirsdóttir 

Friðrika Gunnlaug Geirsdóttir, fædd 18. júlí árið 1935, lærði auglýsingateiknun í 

Kunsthåndværkerskolen í Kaupmannahöfn árið 1955 þá nýútskrifuð frá Menntaskólanum í 

Reykjavík. Friðrika segir í samtali okkar þann 20. október hafa séð hvernig íslensku 

listmálararnir erfiðuðu í starfi og að kvíði og óregla fylgdu þeim. Hún varð því hálfsmeyk 

við að velja myndlistina og kaus, það sem oft var kallað, hagnýta legginn af myndlistinni, 

grafíska hönnun.57 Í samtali okkar þann 20. október segist hún ekki hafa haft kjark til þess 

að fara í myndlistarnám öðruvísi en að vera á hagnýta vængnum. Þá hafði Friðrika þekkt til 

auglýsingateiknaranna sem höfðu farið í skólann á undan henni eins og Atla Más, Ásgeirs 

Júlíussonar og Halldórs Péturssonar. En á þeim tíma var ekki hægt að læra 

auglýsingateiknun hér á landi. Friðrika og Leifur Þorsteinsson, eiginmaður Friðriku, voru 

 
53 „Helga Bergþóra Sveinbjörnsdóttir,“ Morgunblaðið. 30. nóvember 2000, sótt 8. nóvember 2021 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/574822/. 
54 Elizabeth S. Helfman, Signs and symbols Around the World, bls. 107. 
55 „Helga Bergþóra Sveinbjörnsdóttir,“ Morgunblaðið. 
56 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
57 Anna Karen Jørgensdóttir og Anna Sigríður Guðmundsdóttir, „Eins og að koma til tunglsins,“ Fítonblaðið, 
9. árgangur, 2010. 
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bæði í námi í Kaupmannahöfn, hún í auglýsingateiknun og hann í ljósmyndun. Árið 1962 

flytja þau aftur heim til Íslands og fara að starfa við það sem þau lærðu í Danmörku. Stuttu 

eftir heimkomu dró Stefán Jónsson, auglýsingateiknari, Friðriku með sér á fund hjá Félagi 

íslenskra teiknara en hann hafði verið að nema arkitektúr í Danmörku á sama tíma og 

hún.58 Á þeim fundi ganga Friðrika, Gísli B. Björnsson, Helga B. Sveinbjörnsdóttir, Kristín 

Þorkelsdóttir og Matthías Ástþórsson í félagið.59 „Þetta voru aðalkonurnar á þeim tíma“, 

segir Friðrika um Helgu og Kristínu, en Friðrika var hluti af þessum fámenna hópi 

auglýsingateiknara.60 

Leifur ljósmyndaði og framkallaði myndir fyrir aðra en hann rak fyrirtækið 

Myndamót. Kristín Þorkelsdóttir stundaði viðskipti við Myndamót og þannig kynnast 

Kristín og Friðrika og nær Kristín að „sjarmera“ Friðriku yfir á auglýsingastofu Kristínar. 

Hún var fyrsti starfsmaður stofunnar á eftir Kristínu og Herði Rafni Daníelssyni, 

eiginmanni Kristínar. Friðrika vann á stofunni í fjögur ár til ársins 1972 þegar hún hóf 

sjálfstæðan rekstur. Friðrika og Leifur unnu töluvert saman og sá hann alfarið um að taka 

og framkalla ljósmyndir fyrir ýmis verkefni sem komu inn á borð Friðriku, þar má nefna 

auglýsingar fyrir Húsasmiðjuna.61 

Snorri Halldórsson byggingameistari og stofnandi Húsasmiðjunnar hefur samband 

við Friðriku árið 1976 og biður hana um að gera dagblaðaauglýsingu, sem má sjá hér fyrir 

neðan, þá var fyrirtækið ekki komið með neitt merki.62 Friðrika hannar nokkrar auglýsingar 

fyrir Húsasmiðjuna á þessum tíma og teiknar að lokum merki sem birtist fyrst í auglýsingu 

í Morgunblaðinu árið 1979 og má sjá á mynd hér fyrir neðan. 

     

Mynd 22. Auglýsing fyrir Húsasmiðjuna.       Mynd 23. Merki Húsasmiðjunnar. 

 
58 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
59 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 29. 
60 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
61 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
62 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
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„Á þeim tíma var ekki úr mörgu letri að velja“ segir Friðrika og því flestar 

fyrirsagnir og merki teiknuð í höndunum. Merki Húsasmiðjunnar teiknaði Friðrika með 

pensli og penna á A4 blað og minnkaði það síðan niður með Repromaster, sem var stór 

myndavél sem tók afrit af frumteikningunni svo hægt væri að stækka hana og minnka. Á 

myndinni hér að neðan má sjá frumteikningu Friðriku, þar notar hún blýant til að draga 

línur til viðmiðunar, penna og pensil til að mynda þykkar strokur, laserhvítan eða 

designerhvítan til að lagfæra og gúmmílím til að líma minni útgáfu merkisins niður. 

Friðrika lýsir þessu vinnulagi sem var dæmigert fyrir auglýsingateiknara þess tíma.63 Í 

merki Húsasmiðjunnar má sjá ýmis tákn, þar má greina hús, þak og tré, úr því mætti lesa 

að viðurinn í húsinu skapi hlýlegt og traust heimili. Merkið er módernískt, einfalt og 

stílhreint sem hefur fengið að lifa með smávægilegum breytingum. Til breytinga má telja 

rúnaða kassann, rauða litinn og hefur vægi trésins og hússins verið jafnað.  

     

Mynd 24. Frumteikning af merki Húsasmiðjunnar. Mynd 25. Merki Húsasmiðjunnar 2021. 

Annað merki sem lifði lengi en er ekki í notkun í dag er merki 

vefnaðarvöruverslunarinnar Vogue. Merkið vann Friðrika á Auglýsingastofu Kristínar en 

verkefnið var að breyta upprunalega merki Atla Más. Friðrika hélt einkennum merkisins en 

létti á línuþykkt þess, breytti um letur og teiknaði klæðskeraskæri. Friðrika var einnig 

fenginn til þess að gera tískuteikningar fyrir Vogue sem fóru í vikulegar 

dagblaðaauglýsingar, „það var aðalrúsínan í pylsuendanum að fá að teikna“ segir Friðrika 

en það lá vel fyrir henni.64 

   

Mynd 26. Vogue merki Atla Más.  Mynd 27. Vogue merki Friðriku. 

 
63 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
64 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
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Mynd 28. Norðurstjarnan.   Mynd 29. Perlan Veitingahús. 

Önnur merki eftir Friðriku eru Norðurstjarnan í Hafnarfirði sem var 

fiskiðnaðarfyrirtæki, og Perlan veitingahús, bæði merkin gerði hún sjálfstætt starfandi en 

bæði fyrirtækin eru hætt rekstri. Að eigin sögn var Friðrika meira í myndskreytingum og 

umbúðahönnun heldur en merkjum og auglýsingum. Friðrika fór í nám í Heimspeki við 

Háskóla Íslands árið 1972 eftir að hafa hafið sjálfstæðan rekstur. Fagið er gjörbreytt frá því 

sem var áður segir Friðrika:  

Það er bara allt, þetta var ekki neitt [fagið] til dæmis sagði Atli Már mér að þeir fengju 
fyrirspurnir á borð við: „Geturðu ekki bara teiknað fyrir mig eina klisju [einhverjir sem 
ætluðu að auglýsa daginn eftir] og ég læt þig hafa eina brennivínsflösku fyrir.“ Þetta fag 
byrjaði með Gísla og Kristínu.65 

 

Félag íslenskra auglýsingateiknara, fagmannlegar auglýsingastofur og faglært 

auglýsingafólk lyftu faginu upp. Friðrika á sinn hlut í því að byggja upp fagið á Íslandi, 

hún var meðal annars prófdómari og kennari í auglýsingateiknun við Myndlista- og 

handíðaskólann og fagstjóri í tíu ár til ársins 2000. Friðriku var farið að langa að vinna 

sjálfstætt og einbeita sér að eigin verkum: „Það er allt til, allar samsetningar og og mér 

finnst oft þegar menn eru að meta manneskjur og hluti að þeir gleymi að taka tímann með í 

reikninginn, áhrif þess tíma sem þá gengur yfir. Það eru allt aðrar aðstæður og allt aðrar 

fyrirmyndir.“ Friðrika sér eftir því að hafa ekki tekið aðeins fleiri meðvitaðar ákvarðanir á 

lífsleiðinni: „Ég hef alltaf haft gaman af því að láta örlögin ráða og leyft lífinu að fljóta 

soldið en maður má ekki láta örlögin ráða of miklu, ekki alveg.“ Friðrika hefur komið upp 

stæðilegu prentverkstæði á heimili sínu sem hún ætlaði að njóta í seinni tíð, þá sankaði hún 

að sér stórum tækjum „enda komin með nóg af fíngerðum línum og nákvæmisvinnu“ og 

langaði að gera stærri og grófari verk.66 Friðrika er afar hógvær kona en hún var fyrirmynd 

margra viðmælenda minna og þeirra sem á eftir komu. 

 

 
65 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
66 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
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Kristín Þorkelsdóttir 

Kristín Þorkelsdóttir, fædd 4. desember 1936, var afkastamikill merkjahönnuður og einstök 

að því leytinu til að hún virðist hafa haft aukinn kjark og þor. Með orðum Friðriku 

Geirsdóttur: „Kristín er óskaplega óvenjulega djörf og allar hinar konurnar sem ég hef 

nefnt eru allt öðruvísi ekki satt?“67 Kristín sýndi strax á unga aldri hvað í henni bjó: „Ég 

var yngst, ég var sennilega frekar kraftmikill krakki, aldrei fljót að hlaupa en ég gat kýlt 

boltanum miklu lengra en hinar stelpurnar í hverfinu. Þannig að ég hafði visst sjálfstraust 

svo man ég eftir því í Barnaskóla að ég var alltaf teiknandi ég sá ekkert annað en 

teikningu.“68 

Skarphéðinn Haraldsson, teiknikennari Kristínar sá hvað í henni bjó og lét í hendur 

hennar það verkefni að stækka upp og endurteikna íslensku jólasveinana sem 

þriðjubekkingar höfðu teiknað. Vegna þessa verkefnis hafði kennarinn fengið frí hjá hinum 

kennurunum og henni þótti upphefð í því að fá viðurkenningu fyrir teiknikunnáttu sína. 

Kristín þurfti að reiða sig á kunnáttu sína: „Engin hjálpartæki voru þá til reiðu við 

stækkanirnar en ég þurfti að reiða mig á tilfinninguna og hafa auga fyrir hlutföllum. Ég tel 

að þetta hafi veitt mér ómetanlega þjálfun sem hafi gagnast mér vel síðar meir.“69 Anna 

móðir Kristínar var henni sterk fyrirmynd, hún var glaðleg og gerði allt á heimilinu á 

meðan faðir hennar vann sem vélstjóri til sjós. Kristín hóf nám í myndlist við Myndlista- 

og handíðaskólann árið 1951, einungis 15 ára, til þess þurfti hún undanþágu frá Lúðvíg 

skólastjóra sem hún náði að tala til að eigin sögn: „ Ég held ég hafi verið bæði feimin og 

djörf, sennilega á sama hátt og ég er enn í dag.“70 

Lúðvíg skólastjóri fékk Atla Má til að kenna bekknum leturgerð á síðasta 

námsárinu sem Kristínu þótti „ósköp asnalegt“ á sínum tíma en átti eftir að koma sér vel. 

Síðasta veturinn bætti hún við sig teiknikennaranámi og þar kynnist hún eiginmanni sínum, 

Herði Rafni Daníelssyni, sem var nemandi á einu kvöldnámskeiðinu. Á sumrin vann 

Kristín hjá Sveini Kjarval þar sem hún aðstoðaði hann við ýmis verkefni þar á meðal 

hönnun neon skilta. Sveinn ráðlagði Kristínu eindregið að fara ekki í málverkið, því snéri 

Kristín sér að hönnun en það voru aðrar ástæður að baki: 

Við Hörður vorum farin að byggja og okkur vantaði sárlega peninga og það var útilokað að 
selja það sem mig langaði til að mála, þ.e. abstrakt-málverk. Og mig langaði sannarlega ekki 
til að mála það sem ég vissi að ég gat selt. Ég áttaði mig á því að grafísk hönnun var bara 

 
67 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
68 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
69 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
70 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
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rosalega spennandi… Mér hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa gaman af vinnunni. Það 
er drifkrafturinn.71 

 

Kristín hættir hjá Sveini 1955 en hann hélt áfram að vísa til hennar ýmsum 

verkefnum. Þar má telja skilti fyrir hárgreiðslustofuna Greiðuna árið 1957 sem segja má að 

hafi verið fyrsta firmamerki Kristínar þó það hafi ekki verið hugsað sem slíkt. Merkið er 

bæði mynd- og leturmerki sem vísa til greiðu og því má álykta að um firmamerki sé að 

ræða. Árið 1961 gerði Kristín merki fyrir Húsbúnað, Samband húsgagnaframleiðenda en 

Sveinn Kjarval var einn af stofnendum þess. Í merkinu má sjá voldugt H og í forgrunni 

handteiknað letur Kristínar. Árið 1964 hannaði Kristín merki Loftorku en eftir nokkrar 

vangaveltur á Kristín að hafa hrópað upp: „Ég veit hvernig merkið á að vera!“ Í merkinu 

má sjá vísunina í loft og léttleika annars vegar og orku og jarðvinnu hins vegar. 

Leturmerkið býr þannig yfir öflugri merkingu án frekari mynda eða tákna.72 

 

Mynd 30. Greiðan   Mynd 31. Húsbúnaður. Mynd 32. Loftorka. 

Hörður var alla tíð með í hönnunarferlinu, líkt og Kristín segir í samtali okkar: „Ég 

fæ alltaf allan heiðurinn dembdan yfir mig þó við höfum unnið mjög mikið saman allan 

þennan tíma.“ Þau ræddu hlutina og á kvöldin valdi hann úr skissunum hennar það sem 

honum þótti skera sig úr.73 Árið 1966 taka þau þátt í sinni fyrstu merkjasamkeppni fyrir 

Iðnsýninguna í nýbyggðri Laugardalshöll sem fer svo að þeirra merki er valið. Merkið 

vísar í þak Laugardalshallar þar sem Iðnsýningin var haldin, í merkinu er einnig tannhjól 

og stensilletur sem vísa í iðnaðinn. Í kjölfarið fjölgar verkum á borði Kristínar og umsvifin 

verða slík að Kristín og Hörður ákveða að stofna fyrirtæki utan um starfsemina sem var 

starfrækt í kjallaranum á heimili þeirra. Kristín Þorkelsdóttir auglýsingastofa sf. var fyrsta 

heiti fyrirtækisins árið 1967. Sama ár vinnur stofan aðra merkjasamkeppni á vegum 

Náttúruverndarráðs, það er myndmerki með skírskotun í laufblað, öldugang, fjall og dýralíf 

náttúrunnar. Sama ár hefur nágranni Kristínar samband og biður hana um að gera merki 

fyrir Byggingarvöruverslun Kópavogs BYKO. Í því merki notar Kristín Helvetica letrið 

 
71 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
72 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, (Reykjavík: Angústúra, 2021), bls. 
33.  
73 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
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sem henni þykir sterkt og gott letur sem hæfir versluninni. Formið er myndað úr átta 

húsum sem eiga að minna á burðarvirki húss og hús í byggingu.74 

 

Mynd 33. Iðnsýningin 1966. Mynd 34. Náttúruverndarráð. Mynd 35. BYKO. 

Árið 1968 er þriðji starfsmaðurinn ráðinn inn á stofuna það er Friðirka G. 

Geirsdóttir en Kristín segist hafa lært heilmikið af Friðriku vinkonu sinni: „Hún er 

voðalega flott myndlistakona hún Rikka. Hún var útlærð og búin að sanka að sér heilmiklu 

auglýsingakynningarefni frá því sem var að gerast í Kaupmannarhöfn. Ég fékk til dæmis að 

sjá allt þetta efni hjá henni og lærði í raun heilmikið af því“.75 Sama ár er Kristín beðin um 

að gera skjaldarmerki Mosfellshrepps sem nú er Mosfellsbær. Merkið vísar til silfursins 

sem Egill Skallagrímsson á að hafa falið í dalnum. Á ný eru gerðar nafnabreytingar á 

stofunni fyrst í Auglýsingastofu Kristínar Þorkelsdóttur og síðan í AUK til styttingar. Árið 

1969 biður nýr forstjóri Osta- og smjörsölunnar AUK um að hanna nýtt merki sem er eitt 

af þeim merkjum sem Kristín heldur mikið upp á en það má enn sjá á umbúðum smjörs í 

dag. Myndmerkið er strokkur sem hefur skírskotun í hinar ýmsu mjólkurvörur.76 

 

Myndir 36–38. Mosfellsbær, Osta- og smjörsalan og 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. 

Árið 1973 var stofan ein af þremur stærstu auglýsingastofum landsins með tólf 

starfsmenn þar af sjö teiknara. Hinar stofurnar voru Auglýsingastofan Argus hf. með tíu 

starfsmenn og Auglýsingastofa Gísla B. Björnssonar með tólf fastráðna starfsmenn.77 Í 

tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974 var efnt til samkeppni um merki 

hátíðarinnar, þar bar merki Kristínar sigur úr býtum enn á ný. Eldurinn í merkinu er vísun í 

 
74 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 40–41. 
75 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
76 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 47. 
77 „Stærstu auglýsingafyrirtækin,“ Frjáls Verslun, 1. janúar 1973, bls. 57, sótt 13. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/3156447. 
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hvernig menn numu land en Haraldur hárfagri á að hafa sagt í Hauksbók í Landnámabók 

að enginn ætti að nema meira land en það sem mætti eldi yfir fara á degi með skipverjum 

sínum.78 

Árið 1978 taka nokkrar auglýsingastofur sig til og stofna Samband íslenskra 

auglýsingastofa eða SÍA, tilgangur SÍA var að auka fagleg gæði og sinna sameiginlegum 

hagsmunamálum. Kristín sat í fyrstu stjórn og varð síðar formaður þess í nokkur ár.79 

Kristín segist ekki hafa verið minna í metum höfð en strákarnir sem unnu samtímis henni 

enda sést það á ferlinum. Líkt og Kristín segir: „Mér hefur alltaf fundist ég geta flest sem 

ég ætlaði mér, ég hef mína veikleika, mér eru þeir kannski ekkert mjög ljósir en ég veit ég 

er með þá.“ Árið 1984 tókst Kristínu að sannfæra MS um að gera nýtt merki í tilefni af 50 

ára afmæli Mjólkursamsölunnar en stofan og MS höfðu átt farsælt viðskiptasamband í 

mörg ár.80 Merki Kristínar fyrir MS er þrungið táknum, sólin með sólargeisla sína sem má 

einnig sjá sem regnboga, fossinn eða lindin í M-inu, lækurinn sem S-ið myndar og 

mjólkurdropinn sem myndast í hvíta rýminu milli M og S. M og S mynd einnig hól, hæðir 

og landslag, Kristín sækir hér greinilega innblástur í náttúruna og umhverfi 

mjólkurkúarinnar.81 Nýtt merki fyrir MS leit dagsins ljós árið 2005, þar er mjólkurdropinn 

í aðalhlutverki og færri tákn höfð í merkinu en það merki gerði Vala Þóra Sigurðardóttir 

hjá Hvíta húsinu.82 

   

Mynd 39. Merki MS 1985. Mynd 40. Merki MS 2005. 

Árið 1984 er Kristín beðin um að dæma í innanhússmerkjasamkeppni 

Vegagerðarinnar. Alls bárust tuttugu og ein tillaga, af þeim stóð hugmynd Hallgríms 

Helgasonar upp úr: merki sem skyldi sýna dekkjamunstur sem smám saman breyttist í veg. 

Eftir langt hugmyndaferli ákvað Kristín að taka verkið í eigin hendur og gera merki 

Vegagerðarinnar eftir eigin höfði, varð það fyrir valinu.83 Í greinargerð AUK segir: Merkið 

byggir á bókstafnum V (Vegur - Vegagerðin). Sneið af hrjóstrugu landslagi myndar 

 
78 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 50. 
79 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 58. 
80 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
81 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 61. 
82 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 19. 
83 Bryndís Björgvinsdóttir og Birna Geirfinnsdóttir, Kristín Þorkelsdóttir, bls. 61. 
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bókstafinn. Varanlegur vegur liggur yfir hrjóstrugt landslagið. Í upphafi ársins 2020 leit 

nýtt merki Vegagerðarinnar dagsins ljós sem hluti af endurmörkun fyrirtækisins. Merkið 

gerði hönnunarstofan Kolofon, vegurinn er farinn, V-ið er þrengra og hrjóstrugi vegurinn 

er orðinn að mjúkum línum sem eiga að tákna margvíslegar gerðir vega hjá 

Vegagerðinni.84  

  

Mynd 41. Vegagerðin 1985.      Mynd 42. Vegagerðin 2020. 

Kristín hefur farið um víðan völl í grafískri hönnun hér á landi, allt frá hönnun 

peningaseðlanna og íslenska vegabréfsins til smjörumbúða og kökubæklinga. Kristín er 

brautryðjandi og fyrirmynd, hún er hluti af þeim hópi sem höfðu fagmennsku í fyrirrúmi í 

faginu og kom því á þann stað sem það er í dag að sögn viðmælenda minna. Kristín og 

Hörður eiga þar bæði hrós skilið, líkt og Friðrika G. segir: „Kristín er svo flink í merkjum 

og ákveðin kona og fylgin sér og hefur aldeilis haldið út, en hún er ekki ein því maðurinn 

hennar er á bakvið hana alltaf, mér finnst þau vera teymi, voðalega gott teymi.“85 Viðhorf 

Kristínar lýsir sér best í hennar eigin orðum: „Lífið, það á að vera gaman.“86 

5. Þriðja kynslóð 

Árið 1965 útskrifuðust fyrstu auglýsingateiknararnir frá Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands. Sama ár var forskólinn lengdur í tvö ár og sóttu nemendur ekki um 

auglýsingateiknun í nokkur ár.87 Árið 1968 útskrifast fimm nemendur úr auglýsingateiknun 

þar á meðal Rósa Ingólfsdóttir, sú fyrsta til að hljóta réttindin hér á landi. Þá hlaut skólinn 

alþjóðleg réttindi sama ár og var því orðinn viðurkenndur sem fullgild menntastofnun á 

sviði lista, þá gátu nemendur sótt um framhaldsnám erlendis.88 Útskriftarárgangarnir 1971 

 
84 „Nýju merki Vegagerðarinnar vel tekið.“ Vegagerðin, 19. febrúar 2021 af 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/nyju-merki-vegagerdarinnar-vel-tekid. 
85 Viðtal við Friðriku Gunnlaugu Geirsdóttur, tekið af höfundi 20. október 2021. 
86 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
87 Viðtal við Gísla B. Björnsson, tekið af höfundi 28. nóvember 2021. 
88 Gísli Sigurðsson, „Þar pukrast hver í sínu horni.“  Morgunblaðið, 22. janúar 1978, bls. 4-5, sótt 18. 
nóvember 2021 af https://timarit.is/page/3298994. 
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og 1972 virðast hafa verið einstaklega frjóir. Árið 1971 útskrifast Ólöf Baldursdóttir, 

Gerður Ragnarsdóttir og Jóna Sigríður Þorleifsdóttir úr auglýsingateiknun. Ári á eftir þeim 

útskrifast Anna Þóra Árnadóttir, Þórhildur Jónsdóttir og Edda Vilborg Sigurðardóttir.89 

Þessar konur má sjá á mynd hér fyrir neðan, tekin 1971 af auglýsingadeildinni. 

 

Mynd 43. Nemendur í auglýsingateiknun 1971. 

 

Fanney Valgarðsdóttir 

Fanney Valgarðsdóttir, fædd 12. febrúar, 1948 bar snemma af fyrir teiknikunnáttu sína, en 

í Miðbæjarskólanum árið 1960 voru valin fimm teiknuð jólakort eftir börn skólans. Af 

þeim átti Fanney þrjú og Ari Trausti Guðmundsson sonur Guðmundar frá Miðdal tvö, um 

þetta var fjallað bæði í Tímanum og Morgunblaðinu.90 Það kemur því ekki á óvart að 

Fanney hafi farið í nám í auglýsingateiknun í Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 

1965–1969. Í bekk með Fanneyju var Þóra Baldursdóttir en þær voru „samlokur“ að sögn 

Fanneyjar í gegnum skólann og starfsferilinn til aldamóta. Strax eftir útskrift hóf Fanney 

störf á Auglýsingastofu Gísla B. en hann hafði það forskot að geta valið úr nemendum sem 

starfandi kennari við skólann. Hjá Gísla B. vann Fanney að mörgum merkjunum, með 

þeim fyrstu var merki fyrir skartgripabúðina Leonard árið 1969. Merki Leonard er 

leturmerki, handskrifað af Fanneyju, L-ið umvefur merkið og gefur vönduð skrautskriftin 

því glæsibrag.91 Merkið er enn í notkun og má sjá hér fyrir neðan: 

 
89 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
90 „Skemmtileg jólakort frá Miðbæjarskólanum,“ Tíminn, 27. nóvember 1960, bls. 1, sótt 13. nóvember 2021 
af https://timarit.is/page/1043078. 
91 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
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Mynd 44. Leonard.     Mynd 45. Alþýðubankinn. 

Merki Alþýðubankans gerði Fanney á Auglýsingastofu Gísla B. árið 1972. 

Alþýðubankinn var stofnaður af aðildarsamtökum Alþýðusambands Íslands í því skyni að 

efla menningar- og félagslega starfsemi verkalýðshreyfingarinnar.92 Því er viðeigandi að 

stafurinn A sé myndmerki bankans en neðsti armur merkisins vísar fram sem táknar oft á 

tíðum framför og að hugsað sé til framtíðar. Auk þess er merkið í formi þríhyrnings sem er 

eitt af grunnformunum. 

Fanney og Halldór Guðmundsson áttu tillögu sem lenti í öðru sæti í merkjakeppni 

fyrir Íslenskar iðnvörur árið 1975, Keppnin var mikið auglýst í dagblöðum og voru 

lesendur beðnir um að kjósa úr þeim tíu tillögum sem dómnefndin valdi til úrslita. Í 

dómnefnd voru meðal annars Helga B. Sveinbjörnsdóttir og Gísli B. Björnsson þá 

skólastjóri Myndlista- og handíðaskólans.93 Tillögurnar tíu má sjá hér fyrir neðan, það 

merki sem fékk flest atkvæði lenti í þriðja sæti, í fyrsta sæti lenti tillaga Rafns Hafnfjörð 

númer sex.94 Tillaga Fanneyjar og Halldórs lenti í öðru sæti og má sjá hér fyrir neðan. 

Enginn er með eins fingrafar og því er tryggt að varan sé íslensk, segir Fanney. 

Bókstafurinn i stendur fyrir það sem er íslenskt en getur líka staðið fyrir iðnvörur, 

Icelandic og Industry.95 

      

Mynd 46. Tillaga Fanneyjar og Halldórs. Mynd 47. Íslenskar iðnvörur merkjatillögur. 

Árið 1976 hannaði Fanney merki fyrir Íslenska Iðnkynningu, merkið var vígt á fána 

við setningarathöfn iðnkynningarvikunnar á Akureyri þann 18. október. Merkið er þjóðlegt 

 
92 Aþýðubankinn, „Bankinn sem hefur launafólk landsins að baki.“ Réttur,  3. hefti, (júlí 1972), 
https://timarit.is/page/4102095. 
93 „Samkeppni um gæðamerki íslenzks útflutningsiðnaðar: Tíu tillögur valdar til úrslita,“ Morgunblaðið, 14. 
janúar 1975, bls. 3, sótt 10. nóvember 2021 af https://timarit.is/page/1459557. 
94 „Gæðamerkja-samkeppninni lokið: 300 tillögur bárust,“  Tíminn, 13. febrúar 1975, bls. 5, sótt 10. 
nóvember 2021 af https://timarit.is/page/3755419. 
95 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
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og í íslensku fánalitunum, hvítt, rautt og blátt, og úr merkinu má greina hreyfingu, grófara 

form í grunninn og blóm eða smára sem er náttúrulegt form í forgrunni. Vísar það til 

íslenskarar náttúru eða jafnvel í þjóðsönginn: „Eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár.“96 

Fanney gerði merki fyrir Ferðamálaráð Íslands sama ár.97 Merkin eru bæði þjóðleg, í 

íslensku fánalitunum og vísa í íslenska náttúru. Merki ferðamálaráðs ber frostrós sem vísar 

í Ísland og regnboga eða sólskin sem getur verið vísun í aðra áfangastaði. Árið 2005 var 

heiti fyrirtækisins breytt í Ferðamálastofa, þá útfærði Gísli B. merkið á ný með 

smávægilegum breytingum líkt og að fækka litunum í merkinu.98 

                    

Mynd 48. Íslensk Iðnkynning. Mynd 49. Ferðamálaráð Íslands. Mynd 50. Ferðamálastofa. 

Fanney fékk það verkefni að hanna merki fyrir VÍS, Vátryggingafélag Íslands árið 

1980 en það var unnið á Auglýsingastofu Gísla B. Það er mikil hreyfing í merkinu sem 

vísar fram á við, merkið er stílhreint með rák í gegnum merkið til að gefa því aukna vídd 

og stöðu. Komman yfir í-inu minnir á odd á penna, enda er stór hluti trygginga að skrifa 

undir samninga sem oddurinn gæti vísað til. Ný útfærsla af merki VÍS var gerð árið 2012 

af Hjörvari Harðarssyni, þar er haldið í grunnform merkisins, en horn mýkt og merkið 

einfaldað töluvert.99 

   

Mynd 51. VÍS 1980.      Mynd 52. Vís 2012. 

 
96 „Iðnkynningarvika á Akureyri hafin,“ Morgunblaðið, 19. október 1976, bls. 15, sótt 10. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/1479000. 
97 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 27. 
98 „Merki (lógó).“ Ferðamálastofa, 16. október 2021 af https://www.ferdamalastofa.is/is/um-
ferdamalastofu/merki-logo-.. 
99 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 19. 
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 Árið 1986 sameinaðist Auglýsingastofa GBB elsta auglýsingastofa landsins og 

Auglýsingaþjónustan undir nafninu Hvíta húsið hf.100 Þar starfar Fanney til ársins 1990 

þegar hún auk Þóru Baldursdóttur, Gísla B., Ólafar Þorvaldsdóttur og Ragnheiðar 

Sigurðardóttur ákveða að stofna eigin auglýsingastofu undir nafninu Hér og nú ehf. Um 

það bil 10 árum seinna „springur allt“ líkt og Fanney og Þóra lýsa því og einungis 

Ragnheiður og Ólöf urðu eftir, í dag heitir stofan H:N Markaðssamskipti. Í kringum 1990 

hannar Fanney merki sælgætisverksmiðjunnar Nóa Siríusar.101 Nói Siríus á sögu sína að 

rekja til 1920 til Brjóstsykursgerðarinnar Nóa sem síðar keypti súkkulaðiverksmiðjuna 

Siríus og sápu- og kertaverksmiðjuna Hrein.102 Merkið vísar í Örkina hans Nóa, stjörnuna 

Siríus og hreindýrahorn Hreins.103 Merkið ber þessar vísanir á litlum fleti enda þarf það að 

komast fyrir á allt frá súkkulaðiplötum og konfektmolum til skjáauglýsinga. Annað merki 

eftir Fanneyju í svipuðum stíl var hannað fyrir Rúbín kaffi stuttu seinna. Þar fær R-ið að 

mynda sveip um merkið, líkt og rjúkandi heitur kaffibolli.  

    

Mynd 53. Nói Siríus.   Mynd 54. Rúbín kaffi. 

Fanney segist hafa haft sérstaka unun af því að gera merki og fást við leturvinnu, en 

það má sjá á þeim fjölda merkja sem hún hannaði. Margir viðmælendur mínir höfðu orð á 

því hvað Fanney væri fjölhæf og góð í merkjum. Fanney nefnir aðeins eitt sem hefði mátt 

vera betra: „Á mínum tíma var það ekki jafnmetið, langt frá því [konur og karlar innan 

fagsins], og ég man ekki betur en að þeir hafi yfirleitt verið hærra launaðir heldur en 

kvennmennirnir. Þetta var bara alltaf eins frá því að ég byrjaði að vinna og þangað til ég 

hætti. Ef kona var eftirsótt í vinnu þá gat hún krafist hærri launa.“ Þrátt fyrir það átti 

Fanney farsælan feril og þótti aldrei leiðinlegt í vinnunni, verst þótti henni að þurfa að 

hætta að vinna.104 

 

 
100 „Íslenska auglýsingastofan hf. Orðin stærri en Hvíta húsið.“ Dagblaðið Vísir, 24. júlí 1990, bls. 6, sótt 16. 
nóvember 2021 af https://timarit.is/page/2573827. 
101 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
102 „Saga Nóa Siríus.“ Nói Sirús, 16. nóvember 2021 af https://noi.is/. 
103 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
104 Viðtal við Fanneyju Valgarðsdóttur, tekið af höfundi 13. október 2021. 
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Þóra Baldursdóttir 

Þóra Sigríður Baldursdóttir, fædd 5. mars 1947, átti sína listrænu hæfileika ekki langt að 

sækja en faðir hennar var áhugamálari og amma hennar listhneigð. Árið 1965 fór Þóra í 

auglýsingateiknun við Myndlista- og handíðaskóla Íslands og var þar í bekk með Fanneyju. 

Þóra valdi fagið því hún vissi að hún gæti unnið við það: „Ég hafði ekki spáð í eitt eða neitt 

og vissi eiginlega ekki að þetta væri til, en þetta var eina svona hagnýta í þessum geira.“ 

Eins og áður hefur komið fram fylgdust Þóra og Fanney að á ferlinum, en Þóra gekk til liðs 

við Auglýsingastofu Gísla B. árið 1970.105  

Þóra hannaði merki fyrir Stálver hf. í kringum 1975. Merki Stálvers er formfast og 

stílhreint það getur bæði verið fljótandi stál eða á föstu formi sem myndar bókstafinn S. 

Merki fyrir Kynnisferðir s.f., ferðaskrifstofu, var einnig gert af Þóru í kringum 1975 á stofu 

Gísla B. Merkið er á ferð, örvarnar mynda hringform sem má lesa sem hnött og ólíkar 

örvar geta táknað fjölmarga áfangastaði, í miðju merkisins má einnig greina sól eða 

blóm.106 Merki Miklagarðs, stórmarkaðs í Holtagörðum, var gert árið 1983 á 

auglýsingastofu Gísla B. af Þóru, það er leturmerki sem sýnir hreyfingu svipað og vörur 

sem eru strikaðar á kassa.107 

       

Mynd 55. Stálver.  Mynd 56. Kynnisferðir.  Mynd 57. Mikligarður. 

Þóra segir samtal hönnuða og gagnrýni skipta höfuðmáli í öllu hönnunarferli: 

Það var það sem mér fannst svo gott að það voru svo margir sem fengu að segja sitt álit. 
Ekki að Gísli væri eitthvað að stjórna. Það var svoleiðis með Sorpumerkið líka, það voru 
nokkrar tillögur, Fanney og ég, man ekki hvort það voru einhverjar aðrar og svo var valið úr 
því og unnið áfram… Maður getur aldrei gert neitt af viti nema að fá gagnrýni annars er 
maður svo fastur í einhverju fari og sér ekki möguleikana. Svo getur allt í einu allt opnast 
þegar einhver segir sína skoðun.108 

 

 
105 Viðtal við Þóru Baldursdóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
106 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 26. 
107 Gísli B. Björnsson, Fimm áratugir í grafískri hönnun, (Garðabær: Hönnunarsafn Íslands, 2012), bls. 91. 
108 Viðtal við Þóru Baldursdóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
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Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins gekk undir gælunafninu SORPA sem síðar varð 

að nafni fyrirtækisins, þann 26. apríl 1991, þegar móttöku- og flokkunarstöðin í Gufunesi 

var tekin í notkun. Þá var merki Þóru Baldursdóttur frumsýnt og hefur staðið síðan.109 

Merkið vann Þóra á Hér og nú sem hún stofnaði ásamt öðrum árið 1990 líkt og áður hefur 

komið fram.110 Merkið er bæði mynd- og leturmerki, hreint steinskriftarletur og gefur 

myndmerkið til kynna ákveðna hringrás með hringforminu og þeim öngum sem mætast í 

því miðju. Litirnir grænn fyrir náttúruna og blár fyrir sjóinn gefa hugmynd um 

endurnýtingu og hringrás. 

  

Mynd 58. Sorpa. 

Þóru segir: „Í gegnum árin hefur mér aldrei fundist kvenmenn vera síðri. Ef 

eitthvað er þá hafa verið fleiri kvenmenn í kringum mig í stéttinni og vinnunni sem hafa 

gert góða hluti og hafa aldrei verið eitthvað verri heldur en karlmenn.“ Samstarfsfélagar 

Þóru, á Auglýsingastofu Gísla B. Björnssonar árið 1976, voru meðal annars Fanney 

Valgarðsdóttir, Gerður Ragnarsdóttir og Edda Sigurðardóttir sem sjá má á mynd hér fyrir 

neðan.111 Þóra er öflugur en hógvær hönnuður sem hannar nú aðeins fyrir sína nánustu. 

 

Mynd 59. Starfsfólk Auglýsingastofu Gísla B. árið 1976. 

 

 
109 „Saga Sorpu.“ Sorpa, 22. nóvember 2021 af https://sorpa.is/um-sorpu/starfsemi-sorpu. 
110 Viðtal við Þóru Baldursdóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
111 Viðtal við Þóru Baldursdóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
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Ólöf Baldursdóttir 

Ólöf Ingibjörg Baldursdóttir, fædd 3. apríl 1950, réði örlögum sínum aðeins 12 ára gömul, 

þegar atvinnuráðgjafi kom í skólann. Ólöf spurði hann: „Er til starf, þar sem ég get nýtt 

þennan áhuga minn á að teikna?“ Því ég vildi ekki vera fátæk listakona segir Ólöf. „Ég 

fékk að vita að slíkt starf væri til, auglýsingateiknun eins og það var kallað á þeim tíma. Þá 

voru örlög mín ráðin.“ Ólöf fór því næst í nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands 

1967–1971. Útskriftarverkefni Ólöfar var að hanna útlit og merki fyrir Leikfélag 

Reykjavíkur sem nú er Borgarleikhúsið. Vakti merkið athygli þáverandi leikhússtjóra, 

Vigdísar Finnbogadóttur, sem endaði með því að hún keypti merkið sem sjá má á mynd hér 

fyrir neðan.112 

 

Mynd 60. Leikfélag Reykjavíkur. 

Eftir útskrift starfaði Ólöf stuttlega á teiknistofu sjónvarpsins en fór fljótlega að 

vinna á Auglýsingastofu Kristínar. Ólöf starfaði þar til ársins 1974 að undanskildu ársleyfi 

til að stunda nám við Konstindustriskólann í Gautaborg 1972–1973. Gerður Ragnarsdóttir, 

bekkjarsystir hennar úr Miðbæjarskólanum fór einnig til Gautaborgar.113 Hjá Kristínu vann 

Ólöf meðal annars að umbúðahönnun fyrir kókómjólk og kaffirjóma.114 Árið 1974 hóf 

Ólöf störf á auglýsingastofunni Art en stuttu seinna flutti hún sig yfir á auglýsingastofuna 

Argus árið 1975. Ólöf vann þar uns leiðir Hilmars Sigurðssonar og Ólafs Stephensen 

skildu árið 1979 og fer hún þá til ÓSA, Ólafur Stephensen, Auglýsingar–Almannatengsl.115 

Á ÓSA kynnast Ólöf Baldursdóttir og Ólöf Árnadóttir en þær áttu báðar eftir að opna sínar 

eigin stofur síðar meir.116 

 
112 Ólöf Baldursdóttir, tölvupóstur til höfundar, 2. nóvember 2021. 
113 Ólöf Baldursdóttir, tölvupóstur til höfundar, 2. nóvember 2021. 
114 Bryndís Björgvinsdóttir, tölvupóstur til höfundar, 29. ágúst 2021. 
115 „Auglýsingastofan Argus tíu ára,“ Þjóðviljinn, 9. september 1977, bls. 7, sótt 16. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/2857920. 
116 Ólöf Baldursdóttir, tölvupóstur til höfundar, 2. nóvember 2021. 
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Mynd 61. Ár trésins.      Mynd 62. Ríkisskip.       Mynd 63. Heimilistæki. 

Árið 1979 hannaði Ólöf merki fyrir Ár trésins í tilefni 50 ára afmælis 

Skógræktarfélags Íslands.117 Merkið ber skýr tákn, tré fyrir skóg og hjarta fyrir ást og 

umhyggju fyrir skógræktinni. Ári síðar teiknaði Ólöf merki fyrir Ríkisskip, skipaútgerð 

ríkisins. Grái liturinn minnir á skip og sá blái á sjóinn, þar skiptast á hvassar og mjúkar 

línur náttúrunnar og skipsins. Í kringum 1983 gerði Ólöf merki Heimilistækja sem stendur 

enn þann dag í dag, tákn merkisins eru skýr þar má sjá hús fyrir heimili og kló fyrir raftæki 

sem mynda eina heild. Ef litið er til dagsins í dag þá er eina sjáanlega breytingin á merkinu 

rauði liturinn og hefur letrið verið fínpússað. Ólöf flutti ásamt fjölskyldu sinni til Svíþjóðar 

árið 1984 og vinnur þar á tveimur auglýsingastofum áður en hún stofnar sitt eigið fyrirtæki 

árið 1988 sem ber heitið 99 Design & Reklam AB.118 

 

Mynd 64. Verðlaunamerki Ólöfar. 

Ólöf er starfandi hönnuður hjá eigin fyrirtæki og margverðlaunaður 

merkjahönnuður. Vert er að nefna að fyrirtæki Ólöfar hefur hlotið fimm 

alþjóðaviðurkenningar fyrir merki. Merki fyrir Íslandsdaginn á vegum íslenska 

sendiráðsins í Stokkhólmi og merki Biohygien líftæknifyrirtækis hlutu verðlaun EUALDA, 

The European Logo Design Annual. Merki Bylgju, fiskiðju á Ólafsvík, Halleskogs 

þjónustufyrirtækis í byggingariðnaði og Squad tölvufyrirtæki hlutu verðlaun WOLDA, The 

Worldwide Logo Design Annual.119 Á þessum merkjum má sjá hve fjölhæfur og 

afkastamikill merkjahönnuður Ólöf er enn þann dag í dag. 

 

 
117 „Ár trésins verður 1980,“ Þjóðviljinn, 19. ágúst 1979, bls. 3, sótt 16. nóvember 2021 af 
https://timarit.is/page/2868236. 
118 Ólöf Baldursdóttir, tölvupóstur til höfundar, 2. nóvember 2021. 
119 Ólöf Baldursdóttir, tölvupóstur til höfundar, 2. nóvember 2021. 
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Gerður Ragnarsdóttir 

Gerður Sigurlín Ragnarsdóttir, fædd 30. september 1950, man vel eftir að hafa þurft að 

sýna Kurt Zier skólastjóra verk til að fá inngöngu í Myndlista- og handíðaskólann. Þetta 

þótti Gerði óþarfi þar sem reynsla nemenda hefði ekkert með hæfni þeirra í náminu að 

gera: „Maður myndi halda að nemendur kæmu betur út úr skólanum sem höfðu reynslu 

áður, en það skipti einhvern veginn engu máli, nemendurnir urðu ekkert betri þó þeir höfðu 

reynslu. En það var eina leiðin til að komast inn því það var svo mikil samkeppni.“ Gerður 

og Ólöf Baldursdóttir byrjuðu í kennaradeildinni. Einn daginn hugsar Gerður að hana langi 

að verða listamaður en vissi að hún hefði ekki þor til að halda sýningu, því varð 

auglýsingateiknun fyrir valinu. Eftir útskrift árið 1971 býðst henni starf á Auglýsingastofu 

Gísla B., þar sem hún starfar í eitt ár áður en hún fer í skóla í Gautaborg ásamt Ólöfu, þær 

útskrifast þaðan 1973. Af því námi lærði Gerður ekki mikið að eigin sögn: „Því þá vorum 

við búin að vera eitt ár á stofu og maður lærði í raun miklu meira á því heldur en þegar 

maður var í skólanum.“120 

        

Mynd 65. Samsölubrauð. Mynd 66. Ömmubakstur.      Mynd 67. Kvennasögusafn Íslands. 

Við heimkomu fer Gerður að vinna hjá Auglýsingastofu Kristínar þar sem hún 

vinnur meðal annars að umbúðum fyrir Samsölubrauð. Í minningu Kristínar þá útfærði 

Gerður vörumerkið á brauðinu eftir tillögu hennar um að hafa bakarameistara sem hluta af 

merkinu. Annað þekkt íslenskt vörumerki eftir Gerði er Ömmubakstur. Bæði merkin eru 

skrifuð í hástöfum með fótaletri (e. serif) með fígúrum sem gefa til kynna handbragð þeirra 

sem prýða þau. Gerður hannaði einnig merki fyrir Kvennasögussafn Íslands undir 

handleiðslu Kristínar, þar má sjá táknmerki kvenna og inn í því opna bók, einnig má greina 

augu í merkinu.121 Rauði liturinn er viðeigandi og gæti verið vísun í Rauðsokkuhreyfingu 

áttunda áratugarins, þær stóðu fyrir kvennréttindabaráttunni sem hófst þann 1. maí 1970.122 

Gerður hætti hjá Kristínu og fer aftur á Auglýsingastofu Gísla B. árið 1974 og starfar þar í 

fjögur ár þar til hún flytur til Svíþjóðar.123 

 
120 Viðtal við Gerði Sigurlínu Ragnarsdóttur, tekið af höfundi 12. október 2021. 
121 Viðtal við Gerði Sigurlínu Ragnarsdóttur, tekið af höfundi 12. október 2021. 
122 „Nýja kvennahreyfingin.“ Kvennsögusafn Íslands, síðast uppfært 12. febrúar 2020, 
https://kvennasogusafn.is/index.php?page=nyja-kvennahreyfingin. 
123 Viðtal við Gerði Sigurlínu Ragnarsdóttur, tekið af höfundi 12. október 2021. 
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Í seinni tíð hefur Gerður unnið að mestu sem listrænn stjórnandi og við 

bókahönnun (e. editorial design), meðal annars fyrir University of The Arts London. 

Gerður segir að hönnuðirnir eigi að ráða för í skapandi verkefnum: „Ég geri það sem mér 

finnst rétt, mér finnst leiðinlegt þegar kúnnarnir ætla fá að ráða hvernig maður á að gera 

þetta, ef kúnninn veit hvað hann vill þá getur hann bara gert þetta sjálfur. Við erum 

sérfræðingarnir og auglýsingateiknararnir eiga að koma með hugmyndirnar.“ Gerður hefur 

fetað sinn eigin veg í Svíþjóð, en til að byrja voru Svíarnir „langt á eftir Íslendingum í að 

veita konum hönnunarábyrgð, þær voru aðstoðarmennirnir.“ Gerður þurfti því að hafa fyrir 

því að fá að axla ábyrgð á hönnunarverkefnum og starfa eins og hún hafði reynslu af á 

Íslandi.124 

 

Jóna S. Þorleifsdóttir 

Jóna Sigríður Þorleifsdóttir, fædd 17. apríl 1950, ólst upp á listhneigðu heimili, það er því 

ekki furða að bæði Jóna og systir hennar Helga Dögg skyldu verða grafískir hönnuðir. Jóna 

var í Myndlista- og handíðaskóla Íslands með þeim Ólöfu og Gerði og vær þær einu 

nemendurnir til að útskrifast frá auglýsingateiknun árið 1971. Eftir útskrift vann Jóna í eitt 

ár á teiknistofu Torfa Jónssonar en hann er afbragðs góður skrautskrifari (e. calligrapher) 

og gaf meðal annars út bók um letur. Eftir að hafa eignast fjórða barnið á stuttum tíma fór 

Jóna að sinna stóru heimili og fékk starfsferillinn að bíða betri tíma. Árið 1986 kemur Jóna 

aftur til starfa og í þetta sinn á Auglýsingastofu Kristínar, þar störfuðu meðal annars 

hönnuðirnir Ingibjörg Birna Steingrímsdóttir og Ragnheiður Kristjánsdóttir.125 Jóna segist 

hafa komið á góðum tíma aftur til stafa en þá var AUK að hefja tölvuvæðingu innan 

stofunnar, ein af þeim fyrstu að sögn Kristínar Þorkelsdóttur. Kristín réði Jónu inn á 

stofuna: „Jóna sótti um vinnu hjá okkur frekar seint og fékk vinnu bara út á það hvað hún 

var með flotta hluti, hún var ein af þeim sem höfðu verið hjá Torfa.“ Kristínu þótti 

nefnilega nemendur Torfa bera af, þar sem hann hafði þann kost að draga upp 

myndskreytana í hverjum og einum.126  

Jóna á það sameiginlegt með Ágústu Pétursdóttur Snæland að hafa tekið þátt í 

merkjasamkeppnum í seinni tíð með mikilli velgengni. Sú eftirminnilegasta var árið 1992 

fyrir Þjóðminjasafnið í tilefni 130 ára afmælis safnsins, alls voru sendar inn 121 tillögur af 

 
124 Viðtal við Gerði Sigurlínu Ragnarsdóttur, tekið af höfundi 12. október 2021. 
125 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 
126 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
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83 aðilum. Þar bar Jóna sigur úr býtum með merki sem myndað er úr fornmannakumli, 

sverði, axarblöðum og látúnsnælu sem mynda stafinn Þ fyrir þjóðminjar og Þjóðminjasafn. 

Merkið vísar til fortíðar og dulúðar, það er bæði látlaust og menningarlegt, græni liturinn 

minnir á spanskgrænu og sá rauði á ryð.127 Jóna fékk að gera bækling um merkið en hún 

hefur það fyrir venju að gera minni útgáfur, svokallaðar þumalútgáfur af bæklingum, 

pínulitlar handgerðarskissur sem hún sýnir viðskiptavinum til að fá samþykki fyrir 

hugmynd. Jóna hlaut Lúðurinn, íslensku auglýsingaverðlaunin, árið 1993 fyrir mörkun 

Þjóðminjasafnsins.128 

   

Mynd 68. Þjóðminjasafn Íslands. 

Endurmörkun Þjóðminjasafnsins var gerð árið 2019 á auglýsingastofunni Jónsson 

& Le’Macks, þá var græni liturinn tekinn úr merkinu og rauða litnum og letrinu breytt. Í 

endurmörkuninni er hugmynd Jónu um að vitna í fortíðina færð yfir á letrið, þar sem 

fúþark, fraktur og höfðaletur er notað með latnesku bókstöfunum sem við þekkjum öll. 

Endurmörkunin hlaut Lúðurinn árið 2020.129 Jónu þykir þeim hafa tekist vel til þó hún 

sakni vissulega sinna upprunalegu lita sem voru með vísun í málmana og söguna. Árið 

1995 gerði Jóna merki fyrir Olíudreifingu en um er að ræða einfalt merki þar sem 

bókstafurinn O líkist dekki og gula strikið minnir á olíu eða bensíndælu.130 Merkið er 

skáhallandi sem gefur til kynna hreyfingu eða dreifingu, litirnir í merkinu gulur og blár 

sem eru andstæðir litir í litahjólinu. 

  

Mynd 69. Olíudreifing.      Mynd 70. Orkuveita Reykjavíkur Mynd 71. OR. 

 
127 Bragi Ásgeirsson, „Merki Þjóðminjasafnsins.“ Morgunblaðið, 24. mars 1993,  bls. 12, sótt 8. nóvember 
2021 af https://timarit.is/page/1782438. 
128 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 
129 „Mörkun Þjóðminjasafnsins“ SiggiOdds, 1. nóvember 2021 af https://siggiodds.com/National-Museum-
of-Iceland. 
130 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 



 

38 
 

Jóna tók þátt í annarri merkjasamkeppni árið 1998 fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 

þegar vatns-, hita- og rafmagnsveitur voru sameinaðar. Þá voru fimm teiknarar valdir til 

þess að gera tillögur að merki og varð tillaga Jónu fyrir valinu. Í því merki má sjá 

rafmagnsstraum, heita og kalda vatnið í litunum og hringiðu í miðju merkisins.131 

Orkuveita Reykjavíkur fékk nýtt merki árið 2014 hannað af Gunnari Þór Arnarssyni hjá 

Hvíta húsinu, það má sjá vísunina í vatnið í merkinu miðju þó merkin séu ólík.132 Í viðtali 

við Jónu segist hún oft skila inn tillögum í samkeppnir undir karlkyns dulnefni „til að taka 

dómnefndina í gegn,“ það gerði hún til dæmis fyrir samkeppni Þjóðminjasafnsins, undir 

dulnefninu Forni.133 Erfitt er að segja til um hvort það hafi haft áhrif á dómnefndina en það 

má draga þá ályktun að það hafi ekki komið að sök þar sem hún bar sigur úr býtum. Jóna 

lýsir hér huldum áhrifum kynjamisréttis, ef við eigum betri möguleika með karlkyns 

dulnefni eða okkur grunar að við eigum betri möguleika, þá er jafnrétti kynjanna ekki 

ennþá náð. 

 

Mynd 72. Marel.  Mynd 73. Marel 2002.  Mynd 74. Marel 2007. 

 Eftir að hafa unnið hjá AUK í 15 ár snéri Jóna sér að sjálfstæðum 

hönnunarverkefnum og að rekstri Gullhamra sem hún rekur með eiginmanni sínum. Árið 

2002 hannaði Jóna nýtt merki fyrir Marel sem má sjá hér fyrir miðju. Fyrra merkið átti 

Sigríður Bragadóttir, grafískur hönnuður, sem starfaði meðal annars hjá Kristínu 

Þorkelsdóttur. Það má sjá hvaða atriði hafa fengið að lifa áfram; sporaskjan, skáletrunin og 

litirnir. Sporaskjan með ögninni minnir á braut himinhnattanna eða frumeind (e. atom) 

hvort tveggja vísar til vísinda. Dökkbláa lit letursins má sjá sem vísun í hafið en Marel 

hefur verið framarlega á sviði tækniframfara í matvælaiðnaði meðal annars í sjó. Marel 

gerði breytingar á merki Jónu árið 2007 sem hún áttar sig ekki alveg á: „En svona er víst 

bransinn,“ segir Jóna.134 

Jóna hefur átt góðu gengi að fagna í merkjahönnun sem má sjá á þeim samkeppnum 

sem hún hefur unnið líkt og hún segir sjálf: „Maður beið bara eftir samkeppnum.“ 

 
131 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 
132 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 19. 
133 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 
134 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 



 

39 
 

Merkjahönnun fyrir stórfyrirtæki fer oftast fram inn á auglýsingastofum, því hafa 

samkeppnir verið einn af þeim vettvöngum þar sem einstaklingar hafa átt möguleika á því 

að hanna merki.135 

 

Anna Þóra Árnadóttir 

Anna Þóra Árnadóttir, fædd 8. apríl 1949, lýsir í samtali okkar þann 14. október hvað hafi 

orðið til þess að hún sótti um í Myndlista- og handíðaskóla Íslands: 

Það var soldin tilviljun, ég var plötuð inn í skólann, mamma mín sagði systur minni að fara í 
Myndlista- og handíðaskólann og þykjast vera að sækja um fyrir sig en sækja um fyrir mig. 
Svo segir systir mín: „vilt þú ekki bara sækja um líka?“ og ég hugsaði jú kannski ég geri það 
bara. Þá segir systir mín ég ætla bara ekkert að gera það [eftir að Anna sótti um] og ég man 
hvað ég var ofboðslega reið við hana en þá voru þetta samantekin ráð hjá henni og 
mömmu.136 

 

Eftir tvö ár í fornámi ætlaði Anna Þóra að hætta þar sem henni hugnaðist ekki 

lengur að verða teiknikennari, eftir þó nokkra umhugsun fór hún í auglýsingateiknun og 

útskrifaðist þaðan árið 1972. Hún sér ekki eftir því í dag enda hafi henni aldrei leiðst í 

vinnunni: 

Alltaf einhver áhugaverð verkefni, og þó það hafi verið mikið álag, þá þreifst ég ákaflega 
vel í þannig umhverfi. Maður þurfti alltaf að vera búa eitthvað til og vera fljótur að því, svo 
stóð það bara og féll, þá gerði maður bara meira og betur og aftur. Svo kemur þetta 
himnaríki sem tölvurnar voru að það var hægt að gera allt. Maður þurfti ekki lengur að vera 
að senda letur eða texta í prentsmiðju og bíða eftir að það kæmi tilbaka með leigubíl.137  

 

Anna Þóra hóf störf hjá Kristínu strax að námi loknu, þar vann hún meðal annars 

við umbúðahönnun. Slíkar umbúðir og vörumerki þróaði Anna Þóra árið 1981 fyrir 

kartöflubýli Þykkvabæjar: „Þetta átti að vera svona meira eins og talbóla: Þykkjavbæjar og 

svo stóð undir kartöflur. Samt pínulítið hjarta, til að mýkja þetta og gera það 

heimilislegra.“ Hlýjuna má sjá í rauða litnum og gefur handteiknað letrið heimilislega 

tilfinningu, enda er kúnnahópur Þykkvabæjar fjölskyldufólk. Vöurmerkið hefur þótt það 

sterkt og auðþekkjanlegt að það var gert að merki fyrirtækisins með smávægilegum 

breytingum á hjartanu. Annað merki sem Anna Þóra hannaði á AUK var fyrir Skógrækt 

ríkisins og undir leiðsögn Kristínar. Einfalt myndmál merkisins er skýrt, grænn fyrir 

 
135 Viðtal við Jónu Sigríði Þorleifsdóttur, tekið af höfundi 25. október 2021. 
136 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
137 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
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skóginn og letrið virðulegt fyrir rótgróna stofnun. Í dag er komið nýtt merki fyrir 

Skógræktina sem er heldur einfaldað.138 

     

Mynd 75. Þykkvabæjar.       Mynd 76. Skógrækt ríkisins. 

Anna Þóra bjó í Bandaríkjunum á árunum 1974–1975 í Georgia Atlanta og síðan 

1977–1978 í Tucson Arizona. Þá stóð hún sjálfa sig að því að kaupa einungis þær vörur 

sem voru í fallegum umbúðum og flutti þær heim til Íslands. Umbúðir og umbúðahönnun 

er heill heimur út af fyrir sig og á þeim tíma var hún ekki jafn aðgengileg og hún er í dag, 

því er auðskilin ástæða þess að Anna flutti heilan kassa með sér heim til Íslands. Anna 

Þóra hannaði fjölmargar umbúðir hjá Kristínu á sínum ferli, þar má nefna umbúðir fyrir 

malt, lýsi og Vilko. Anna starfaði á AUK í 16 ár eða til ársins 1986 þegar hún og fjórir 

aðrir starfsmenn tóku sig saman og stofnuðu sína eigin stofu undir nafninu Ydda. Sú stofa 

sameinaðist Nonna og Manna árið 2002 og varð þá auglýsingastofan ENNEMM.139 

 

Mynd 77. Bílnúmer. 

Árið 1986 hannaði Anna Þóra bílnúmerin, líkt og hún sagði í samtali okkar: „það 

verður náttúrulega einhver að hanna útlitið á þeim“. Letur bílnúmeranna er handmálað af 

Önnu Þóru en hún fékk leiðasögn um það hvað sæist best, hvaða breidd og hæð á stöfum, 

hlutföllin og teiknaði letrið út frá því. Allar hönnunarákvarðarnir voru teknar af henni, 

röndin í kringum númerið og svæðin fyrir límmiðana. Annað þeirra var hugsað til að setja 

límmiða fyrir Ísland, sveitarfélag eða fyrirtæki og hitt fyrir árlega skoðun. Anna Þóra þurfti 

að berjast fyrir því að fá að teikna íslensku bókstafina í stað hins danska Ø að lokum fékk 

hún því framgengt. Letrið er pressað á bílnúmeraplötuna í fangelsinu á Litla hrauni, en 

bílnúmerin hafa verið framleidd þar frá upphafi. Anna Þóra segist hafa eitt sinn orðið 

„pínulítið“ stolt af bílnúmerunum þegar norsk kona í heimsókn á Íslandi, lofsamaði landið 

og bætti síðan við: „…og bílnúmerin þar eru svo ofboðslega falleg og hreinleg.“140 

 
138 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
139 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
140 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
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Mynd 78. Merki Ljóssins 2006 og 2019. 

Merki Ljóssins kom til Önnu Þóru á göngu heim úr vinnu. Verkefnið hafði hún 

fengið í lok vinnudagsins á ENNEMM og kom það til hennar á heimleið.141 Ljósið er 

endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og 

aðstandendur þess. Merkinu er lýst á heimasíðu Ljóssins: „Hinn heiti, rauði litur merkisins 

táknar hlýju og styrk. Form merkisins er þríþætt: Innsti hlutinn er logandi ljós, tákn fyrir 

lífið sjálft. Hvíti hluti merkisins er mannsmynd sem umfaðmar ljósið. Loks myndar ysti 

hlutinn skjól utan um ljósið”. Merkið hannaði Anna Þóra árið 2006 og gaf Ljósinu en árið 

2019 var letrinu og litnum breytt af H:N Markaðssamskiptum.142 

Í dag er Anna Þóra ekki lengur starfandi sem hönnuður en heldur áfram að skapa 

með áherslu á vöruhönnun og þrívíddarverk. Hún segir að það sé aðeins eitt sem hún hefði 

viljað gera öðruvísi á ferlinum: 

Ég var spurð að því í gær, hvað ég myndi vilja hafa öðruvísi ef ég gæti byrjað alveg upp á 
nýtt og án þess að hugsa mig um þá sagði ég: „Ég vildi að ég hefði haft meira sjálfstraust, 
mig skortir sjálfstraust, ég veit það og þetta hefði alltaf verið miklu auðveldara ef ég hefði 
alltaf verið nógu viss um að ég væri að gera vel.“143 

 

Edda V. Sigurðardóttir 

Edda Valborg Sigurðardóttir, fædd 27. september 1949, fór í nám við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands í auglýsingateiknun 1968–1972. Eftir útskrift starfaði Edda á 

auglýsingastofu Gísla B. allt til ársins 1979. Á stofunni hannaði Edda merki fyrir Samtök 

herstöðvaandstæðinga árið 1976.144 Myndmál merkisins er skýrt: Ísland, íslensku 

fánalitirnir, vísun í jökla, eldfjöll og sjó. Sterk náttúruöfl sem eiga vel við 

andspyrnuhreyfingu. Merki CASA húsgagna- og gjafavöruverslunar hannaði Edda árið 

1978, merkið er svarthvítt, samtengt letur og gott dæmi um leturmerki sem hefur staðist 

tímans tönn.145 

 
141 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
142 „Merki Ljóssins.“ Ljósið, 20. nóvember 2021 af https://ljosid.is/merki-ljossins/. 
143 Viðtal við Önnu Þóru Árnadóttur, tekið af höfundi 14. október 2021. 
144 Gísli B. Björnsson, Merki og form, bls. 39. 
145 Viðtal við Eddu Vilborg Sigurðardóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
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Mynd 79. Ísland út Nató, herinn burt.  Mynd 80. Casa. 

Edda flutti til Massachusetts í Bandaríkjunum árið 1980, þar lauk hún Meistaragráðu frá 

Syracuse University og starfaði bæði sjálfstætt og fyrir útgáfufyrirtæki. 

Íslandsbankamerkið gerði Edda árið 1989 sem sjálfstætt starfandi hönnuður. Þóra 

Baldursdóttir minnist þess að hafa verið beðin um að gagnrýna merkið hjá Gísla B. fyrir 

Eddu sem hélt áfram góðum tengslum við stofuna eftir að hún hætti. Edda sótti innblástur í 

íslenska náttúru, græna línan fyrir fjöllin, bláa fyrir sjóinn og guli hringurinn fyrir sólina. 

Hér fyrir neðan má sjá þróunina sem hefur orðið á merki Íslandsbanka, þar má greina áhrif 

frá Eddu enn þann dag í dag.146 

 

Mynd 81. Merki Íslandsbanka. 

Hönnunarferli Eddu breyttist til muna með tilkomu tölvunnar sem byggir á 

handbragðinu: „Við höfðum smá forystu á þekkingu áður en tölvurnar komu af því að við 

skildum hvernig þetta var byggt upp og það er alveg eins og í tölvunni.“ Edda kom aftur til 

Íslands á árunum 2008–2018, þá tók hún meðal annars þátt í merkjasamkeppni árið 2008 

fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og vann þá keppni.147 Merkinu þarf vart að gera skil enda skýrt 

myndmerki, jökull sem nær yfir allt letrið og sýnir stærð jökulsins. 

 

Mynd 82. Vatnajökulsþjóðgarður. 

 
146 Viðtal við Eddu Vilborg Sigurðardóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
147 Viðtal við Eddu Vilborg Sigurðardóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
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Í samtali við Eddu þann 6. október vill hún ekki að fólk láti neitt aftra sér frá því að 

starfa við draumastarfið: 

Mér finnst mikilvægt að konur láti ekki aftra sér frá því að fara í fag sem þær hafa áhuga á 
og vilja gefa sig í. Það er hægt að gera þetta með fjölskyldu og börn án þess að það komi 
niður á fjölskyldunni. Þetta hefur verið þvílíkt skemmtilegt fag alla mína tíð og mér hefur 
aldrei leiðst að byrja vinnudaginn. Það sem manni þykir gaman að verður maður góður í 
hvort sem það er karl eða kona.148 

 

Edda starfar enn þann dag í dag við hönnun og listir á ýmsum sviðum, þá má nefna 

vatnslitamyndir, ýmsar prentaðferðir og ólíka miðla innan grafískrar hönnunar.149 

 

Þórhildur Jónsdóttir 

Þórhildur Jónsdóttir, fædd 3. maí 1952, á sína listrænu hæfileika ekki langt að sækja en 

faðir hennar er Jóndi í Lambey listamaður og teiknari. Hann gerði meðal annars mörg 

hundruð myndir í Rafskinnu rafræna bók auglýsingaskilta. „Ég var með blýant og blað 

alveg frá því ég var þriggja eða fjögurra ára, það voru aðaláhrifin frá föður mínum, ég var 

komin í að hjálpa honum eftir að ég varð eldri.“150 Í samtali við Kristínu Þorkelsdóttur 

minnist hún á þau feðgin: 

Hún [Þórhildur] vann talsvert fyrir mjólkursamsöluna um leið og við, hún var að gera 
umbúðir og hún erfði það í raun og veru frá pabba sínum sem var auglýsingateiknari og 
gerði Rafskinnu, kallaður Jóndi bóndi. Hún gerði alveg helling af umbúðum sem við komum 
ekki nálægt... Hann [Jón] var einn af þessum frumkvöðlum, hann var mjög áberandi þegar 
ég var ung manneskja þá fór maður niður í Austurstræti til að horfa í búðarglugga hjá 
Haraldi og þar var Rafskinna að fletta þessum auglýsingum.151 

 

Þórhildur sótti Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 1968–1972. Þórhildur var 

tvístígandi um hvaða deild hún ætti að velja eftir fornámið: „Ég segi stundum að það er 

annaðhvort Herði skólastjóra að kenna eða þakka að ég fór í grafíska hönnun en ekki bara í 

myndlistina beint sem ég hafði svo sem hugsað mér.“152 Eftir útskrift fór Þórhildur að 

vinna í Myndamótum niðri í Morgunblaðshúsi og vann þar til 1975, þá fór hún yfir á 

Auglýsingastofuna Örkina sem Páll Guðmundsson  hafði stofnað árinu áður. Þau merki 

sem Þórhildur hannaði á Örkinni á árunum 1975–1978 eru meðal annars Egill Guttormsson 

 
148 Viðtal við Eddu Vilborg Sigurðardóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
149 Viðtal við Eddu Vilborg Sigurðardóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
150 Viðtal við Þórhildi Jónsdóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
151 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 27. október 2021. 
152 Viðtal við Þórhildi Jónsdóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
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hf., AITA – félag íslenskra ferðaskrifstofa og Arnarflug sem má sjá í röð hér fyrir neðan.153 

Egill Guttormsson hf. sá um innflutning á vörum, en það má greina hreyfingu í stöfunum e 

og G sem mynda merkið. 

 

Mynd 83. Merki Egils Guttormssonar, AITA og Arnarflugs. 

AITA merkið er bæði letur- og myndmerki þar sem flugleiðirnar blómstra og 

fléttast saman með stöfunum. Þórhildur minnist þess að hafa fengið skammir fyrir merki 

Arnarflugs á sínum tíma, fyrir að líkjast RÚV merkinu, en það hvarflaði aldrei að henni við 

hönnun merkisins, einungis að líkja eftir hnetti og flugleiðum. Þórhildur fékk einnig að 

hanna merki á flugvélabúk Arnarflugs, hatta og einkennisklæðnað starfsmanna sem hún 

segir að hafi verið yndislegt. Eftir að hafa unnið á Örkinni í tíu ár hóf Þórhildur sjálfstæðan 

rekstur undir eigin nafni: Auglýsingastofa Þórhildar. Þórhildur byrjaði í herbergi á 

Skólavörðustígnum og smám saman lagði hún undir sig alla hæðina og þegar mest var að 

gera voru fjórir starfsmenn. Stofan var á tímabili í SÍA – Samtökum íslenskra 

auglýsingastofa. Í kringum 1986 gerði Þórhildur merki fyrir flugfélagið Air Atlanta, 

merkið sýnir bókstafinn á ferð og flugi og er liturinn dökkblár líkt og Atlantshafið. Merkið 

og spilastokk fyrir Air Atlanta má sjá hér fyrir neðan en því hefur verið breytt.154 

 

Mynd 84. Air Atlanta merki og spil.  Mynd 85. Frumteikning skólajógúrts. 

Þórhildur var ekki síðri í umbúðahönnun og gerði meðal annars fjölmargar umbúðir 

fyrir Mjólkurbú Flóamanna, þar má nefna skólajógúrt, páskajógúrt og AB mjólk. 

Frumteikninguna af Skólajógúrti má sjá hér fyrir ofan en hún er máluð og teiknuð með 

 
153 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 28. 
154 Viðtal við Þórhildi Jónsdóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
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penna. Í samtali okkar þann 6. október segir Þórhildur að það hafi verið krefjandi á köflum 

að vera sjálfstæður hönnuður: 

Ég held að sonur minn hafi verið 10 daga gamall þegar ég fór með hann í vinnuna, það var 
ekkert annað hægt, maður gat ekki borgað sér laun ef maður var ekki að vinna. Mér er alltaf 
minnisstættt að ég var búin að vera með hann þarna í vinnunni og þar voru fundir og svo 
einn daginn kemur einn kúnninn labbandi inn með barnarúm, rosalega sætt af honum... Það 
er voða erfitt að ná að halda utan um svona rosalega margt í einu eins og við konur gerum, 
þetta er miklu auðveldara fyrir karla eða var það.155 

 

Þetta er sá raunveruleiki sem allir þurfa að kljást við til að ná jafnvægi á milli starfs 

og einkalífs, tæknin hefur gert okkur kleift að vinna nánast hvar sem er og hvenær sem er, 

en jafnvægið er enn áskorun. Þórhildur fór um víðan völl á sínum starfsferli og er enn að, 

hún segist ekki muna helminginn af því sem hún gerði enda búin að starfa í hátt í 50 ár. 

Henni hefur þó aldrei þótt leiðinlegt í vinnunni „enda hafi það ekki verið fyrir peninginn“ 

segir Þórhildur og hlær.156 

 

Þóra Dal Þorsteinsdóttir 

Þóra Guðmundína Dal Þorsteinsdóttir, fædd 7. ágúst 1955, stundaði nám við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands 1973–1977. Á milli anna í auglýsingateiknun starfaði Þóra á 

Auglýsingastofu Gísla B. sem bauð henni vinnu að námi loknu. Þóra segist ekki flokkast í 

hóp myndlýsara heldur „raðara“ innan grafískrar hönnunar þar sem hún hefur alltaf átt 

auðvelt með að skerpa og skipuleggja, setja upp og hanna merki. Gísli B. á sinn þátt í því 

að Þóra sé í umræddu afmælisriti FÍT – Félags íslenskra teiknara. Þá var Þóra einungis 

búin að starfa í eitt ár á stofunni en skilyrði fyrir því að vera í bókinni var að minnsta kosti 

tveggja ára starfsaldur þegar bókin var sett upp. Þóra segist eiga Gísla mikið að þakka: 

„Það sem Gísli kenndi mér, hann sagði alltaf þið fáið skyndiverkefni og þið hafið viku. En 

það er af því að svona er þetta í lífinu að þá er þetta bara vika og þið verðið að delivera. 

Hann gerði alltaf þessar kröfur að vera vinnusamur því svona verður þetta þegar þið eruð 

komin út í fagið, 10% hugmyndir 90% vinna.“157 

Fanney, Þóra B., Gerður og Hildur Steinþórsdóttir voru meðal samstarfsfélaga Þóru 

á stofunni og var Fanney henni sérstök fyrirmynd sem „snilldarlógósmíðari“ að mati Þóru. 

Þóra segir margt sameiginlegt með merkjahönnun og ljóðlist: „Ég upplifi þau[merki] eins 

 
155 Viðtal við Þórhildi Jónsdóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
156 Viðtal við Þórhildi Jónsdóttur, tekið af höfundi 6. október 2021. 
157 Viðtal við Þóru Guðmundínu Dal Þorseinsdóttur, tekið af höfundi 22. október 2021. 
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og ljóð, þú þarft að konsentrera svo margvísleg skilaboð í fjórar línur og þetta finnst mér 

ögrandi og skemmtilegt.“158 Hjá Gísla gerði hún til að mynda merki fyrir Stimplagerðina 

Roða árið 1978, þar má sjá svartan og hvítan flöt sem minnir á stimpil og blek. Sama ár 

gerði Þóra merki fyrir Blómaframleiðendur sem samanstendur af geómetrískum blómvendi 

og fótaletri.159 

 

Mynd 86. Roði og Blómaframleiðendur.              Mynd 87. Bátasmiðja Guðmundar. 

 Þóra starfaði hjá Gísla allt til ársins 1982 en þá setti hún á fót sína eigin stofu í 

Hafnarfirði með þáverandi eiginmanni undir nafninu Þóra Dal Auglýsingastofa. Á stofunni 

hannað Þóra meðal annars merki fyrir Bátasmiðju Guðmundar sem var sjálfsprottið. Letrið 

í merkinu myndar bát sem má sjá hér að ofan. Þóra hætti með stofuna árið 1990 og fór að 

vinna hjá lyfjaheildsalanum Pharma Co. sem heitir í dag Actavis Group. Hjá Pharma Co. 

hannaði Þóra til að mynda merki Distica og Artasan sem bæði selja lyf og aðrar vörur til 

apóteka og heilbrigðisstofnana.160 Bæði merkin eru stílhrein og módernísk, 

steinskriftarletur með einföldum myndmerkjum. Merki Distica mynda D og örin gefur til 

kynna hreyfingu. Myndmerki Artasan er grænt og ber vísun í náttúruleg form, ef til vill er 

verið að vísa í náttúruna og jurtir sem notaðar eru í lyf. 

 

Mynd 88. Merki Distica og Artasan. 

Frá árinu 2016 hefur Þóra unnið sem sjálfstætt starfandi hönnuður og er ennþá 

starfandi í dag. Þóra segir að sömu lögmál séu alltaf í gangi í grafískri hönnun og að 

grunnreglurnar séu þær sömu og fyrir 50 árum, það eina sem er breytt eru verkfærin: „Það 

er miklu auðveldara að vera freelance í dag heldur en var, þetta voru dýr tæki þessi 

Repromaster og vaxlímvél og að kaupa letrasett letur. Þetta kostaði heilan helling, ég dag 

ertu bara með tölvu og prentara, ekkert mál. Tekur bara skrifstofuna með þér, þetta hjálpar 

 
158 Viðtal við Þóru Guðmundínu Dal Þorseinsdóttur, tekið af höfundi 22. október 2021. 
159 F.Í.T. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978, bls. 38. 
160 Viðtal við Þóru Guðmundínu Dal Þorseinsdóttur, tekið af höfundi 22. október 2021. 
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örugglega sérstaklega konum sem eru að vinna heima með barnið.“ Þóra þekkir þetta af 

eigin raun, á áttunda áratug síðustu aldar var byltingarandi sem fylgdi 

Rauðsokkuhreyfingunni en þær börðust fyrir auknum réttindum kvenna. Þóra segir 

hreyfinguna hafa gefið henni ákveðinn kjark og þor til að stofna eigið fyrirtæki. Þá höfðu 

fyrirmyndir líkt og Kristín Þorkelsdóttir einnig áhrif á Þóru: „Þú þurftir að vera pínu rebel“ 

til að reka eigin auglýsingastofu á þessum tíma. Konur þurftu að hafa hugrekkið til að stíga 

skrefið.“ Þóra segist vera stolt af þeim sem náðu langt í faginu: „Ég fann fyrir stolti á 

sínum tíma hvað þessar konur voru góðir grafískir hönnuðir eins og Fanney og Valgerður 

Halldórsdóttir sem var með Fabrikkuna. Það fyllir mig stolti þegar konur gera vel í þessu 

starfi.”161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
161 Viðtal við Þóru Guðmundínu Dal Þorseinsdóttur, tekið af höfundi 22. október 2021. 
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Lokaorð 

Konur í grafískri hönnun hafa ekki setið auðum höndum, Þessir brautryðjendur hafa sigrað 

merkjasamkeppnir og hlotið viðurkenningar fyrir merkjahönnun bæði innan og utan lands. 

Mörg þessara merkja standa enn þann dag í dag, sum með smávægilegum breytingum og 

önnur óbreytt. Ágústa braut ísinn og var sú fyrsta til að starfa sem lærður 

auglýsingateiknari hér á landi. Á sama tíma og Ágústa var í Kaupmannahöfn var Helga 

Markúsdóttir að læra í Stokkhólmi. Helga var ekki síður listhneigð en var hlédræg og lét 

lítið fyrir sér fara. Þá stóðu Ágústa og Ingibjörg Stein Bjarnason fyrir fyrstu 

auglýsingaherferðinni á Íslandi. Þær voru hluti af fyrstu kynslóð auglýsingateiknara, þá 

tíðkaðist enn að konur leggðu starfsferilinn til hliðar til að sinna heimilishaldi. Þrátt fyrir 

það gerðu þær merki sem lifa enn, Ágústa fyrir Listahátíð Reykjavíkur og Landsvirkjun og 

Helga fyrir Héðin, Kexverksmiðjuna Frón og Stálsmiðjuna. Fyrsta kynslóðin sýndi okkur 

mátt sinn og hvers megnugar konur eru ef þær fá tíma og stund til að sinna listgrein sinni. 

Önnur kynslóð fór skrefinu lengra, þær stofnuðu sínar eigin stofur og unnu í faginu 

eins lengi og þær gátu. Þá var auglýsingateiknun ekki enn kennd á Íslandi. Helga B. 

Sveinbjörnsdóttir lærði því auglýsingateiknun í Svíþjóð og Friðrika G. Geirsdóttir í 

Danmörku. Kristín Þorkelsdóttir lagði aldrei stund á nám í auglýsingateiknun en var með 

afkastameiri merkjahönnuðum og rak eina af fremstu auglýsingastofum landsins til 

margrar ára. Kristín hannaði til dæmis merki Loftorku, Byko, MS og Vegagerðarinnar. 

Helga hannaði merki Sambandsins, Samvinnubankans og Sparisjóðanna sem voru allt 

stórfyrirtæki á sínum tíma, auk þess var hún forstöðumaður á teiknistofu Orkustofunar til 

síðasta dags. Friðrika G. Geirsdóttir var lengst af í sjálfstæðum rekstri, þar hannaði hún 

merki fyrir Húsasmiðjuna, Norðurstjörnuna og Vogue en merki Húsasmiðjunnar stendur 

enn nánast óbreytt. Helga, Friðrika og Kristín sýndu hvað í þeim bjó og voru fyrirmyndir 

og kennarar næstu kynslóða sem settu markið hærra. Þá talar Kristín um að hafa aldrei 

upplifað sig síðri en karlmennina í auglýsingateiknun, það má líka sjá á hennar árangri. 

Leyndarmálið að velgengni Kristínar virðist liggja í því að hafa trú á sjálfum sér og hafa 

gott bakland. Þá tala margar um að þær vildu að þær hefðu haft meira sjálfstraust. 

Þriðja kynslóð grafískra hönnuða lærði auglýsingateiknun hér heima og öðluðust 

starfsreynslu á rótgrónum auglýsingastofum líkt og AUK, Argus og Auglýsingastofu Gísla 

B. Þá stofnuðu nokkrar konur sínar eigin auglýsingastofur sem sumar hverjar standa enn 

þann dag í dag. Fanney Valgarðsdóttir og Þóra Baldursdóttir voru með þeim fyrstu til að 

læra auglýsingateiknun í Myndlista- og handíðaskóla Íslands og fylgdust þær að á 
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ferlinum. Fanney er af mörgum álitin afbragðsmerkjahönnuður en hún hannaði merki á 

borð við Leonard, Alþýðubankann, VÍS og Nóa Siríus. Þóra Baldursdóttir hannaði merki 

Kynnisferða, Miklagarðs og í seinni tíð merki Sorpu. Fanney og Þóra urðu einnig 

fyrirmyndir þeirra sem komu á eftir enda með þeim fyrstu til að læra auglýsingateiknun á 

Íslandi. Árið 1971 útskrifuðust einungis þrír auglýsingateiknarar, þær Ólöf Baldursdóttir, 

Gerður Ragnarsdóttir og Jóna S. Þorleifsdóttir. Ólöf vakti strax athygli á útskriftarsýningu 

sinni þegar hún seldi merki Leikfélags Reykjavíkur til þáverandi leikhússtjóra Vigdísar 

Finnbogadóttir. Ólöf á merki Heimilistækja sem stendur enn og hefur unnið til alþjóðlegra 

verðlauna fyrir merkjahönnun með fyrirtækinu sínu 99 Design. Gerður Ragnarsdóttir hefur 

í seinni tíð unnið að mestu sem listrænn stjórnandi í Svíþjóð en á Íslandi hannaði hún 

merki Ömmubaksturs og Kvennasögusafns Íslands. Þá talar Gerður um að Svíþjóð hafi 

verið langt á eftir Íslandi hvað varðar kynjajafnrétti inn á auglýsingastofum á áttunda 

áratugnum. Jóna Sigríður Þorleifsdóttir, hefur verið afkastamikil í merkjum og unnið 

samkeppnir fyrir merki Þjóðminjasafnsins og Orkuveitu Reykjavíkur. Önnur merki sem 

Jóna hefur hannað eru meðal annars Olíudreifing og Marel. Þá tala þær flestar um að hafa 

staðið jafnfætis körlum hvað varðar hönnun og hugmyndir en nokkrar þeirra gruna að 

launin hafi ekki alltaf verið jöfn. Benda þær einnig á hulin áhrif af karllægri 

vinnustaðamenningu en þó hefur orðið vitundarvakning á seinustu árum hvað varðar 

jafnrétti á auglýsingastofum. 

Anna Þóra Árnadóttir tilheyrir einnig þriðju kynslóð teiknara en hún útskrifaðist 

árið 1972 með Eddu og Þórhildi Jónsdóttur. Umbúðahönnun var hennar sérsvið en 

vörumerki hennar fyrir umbúðir Þykkvabæjar varð að merki fyrirtækisins. Hún hannaði 

einnig íslensku bílnúmerin sem sjá má á hverju götuhorni. Edda Valborg Sigurðardóttir 

hefur búið í Bandaríkjunum lengst af en á Íslandi hannaði hún til dæmis merki Casa, eldra 

merki Íslandsbanka og bar tillaga hennar sigur úr býtum í merkjasamkeppni 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Þórhildur Jónsdóttir starfaði sem auglýsingateiknari frá unga aldri 

og hannaði til að mynda merki Arnarflugs og Air Atlanta svo eitthvað sé nefnt. Þórhildur 

hannaði einnig fjölda umbúða en þar má nefna skólajógúrt. Þóra Dal Þorsteinsdóttir 

útskrifaðist sem auglýsingateiknari árið 1977, henni þykir einstakt að fá að hanna merki og 

hefur hannað þó nokkur, þar má nefna Bátasmiðju Guðmundar, Distica og Artasan. Þóra 

talar um hugrekkið sem þurfti til að stíga skrefið á þessum árum og hvað fyrirmyndir og 

kvennréttindabaráttann skipti miklu máli fyrir framgang kvenna í faginu.  

Kvennréttindabaráttan sem kom með Rauðsokkuhreyfingu áttunda áratugarins er 

enginn tilviljun, konur voru í auknum mæli að fara út af heimilinu og inn á vinnustaði. Þá 
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eru allar þær konur sem fjallað hefur verið um dæmi um konur sem ruddu brautina og 

störfuðu sem grafískir hönnuðir alla tíð. Merkjahönnun þessara kvenna og áhrif þeirra 

gætir enn í dag, það eru yfirgnæfandi líkur á því að þú rekist á hönnun þessara kvenna 

daglega; á leiðinni heim úr vinnunni, í verslunarleiðangri eða við bakstur og eldamennsku. 

Eftir að hafa farið yfir sögu og merkjahönnun þessara kvenna get ég ekki annað en 

sammælst Þóru Dal og sagt að það fyllir mig stolti hvað þessar konur hafa gert vel í starfi. 

Merkjahönnun þeirra lifir enn góðu lífi þó mörg merkjanna hafi tekið smávægilegum 

breytingum í gegnum tíðina.  
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okkur/saga-gaedabaksturs.  

Mynd 67: Kvennasögusafn Íslands. Sótt 5. nóvember 2021 af https://kvennasogusafn.is/.  

Mynd 68: Þjóðminjasafn Íslands. Sótt 10. nóvember 2021 af 

https://siggiodds.com/National-Museum-of-Iceland.  

Mynd 69: Olíudreifing. Sótt 10. nóvember 2021 af https://www.odr.is/is/.  

Mynd 70: Orkuveita Reykjavíkur. Sótt 11. nóvember 2021 af 

https://www.stjornvisi.is/is/vidburdir/umbotavinnustofur-hja-orkuveitu-reykjavikur.  

Mynd 71: OR. Sótt 11. nóvember 2021 af https://www.or.is/.  

Mynd 72: Marel. Sótt 19. október 2021 af https://timarit.is/page/5698914.  

Mynd 73: Marel 2002. Sótt 19. október 2021 af https://timarit.is/page/7540257.  
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Mynd 74: Marel 2007. Sótt 19. október 2021 af https://marel.com/.  

Mynd 75: Þykkvabæjar. Sótt 19. september 2021 af https://thykkvabaejar.is/.  

Mynd 76: Skógrækt ríkisins. Mynd tekin af höfundi 14. október 2021 heima hjá Önnu Þóru 

Árnadóttur. 

Mynd 77: Bílnúmer. Mynd tekin af höfundi 14. október 2021 heima hjá Önnu Þóru 

Árnadóttur. 

Mynd 78: Merki Ljóssins 2006 og 2019. Sótt 29. nóvember 2021 af https://ljosid.is/merki-

ljossins/.  

Mynd 79: Ísland út Nató, herinn burt. Aðsend mynd frá Eddu Valborgu Sigurðardóttur í 

tölvupósti þann 6. október 2021. 

Mynd 80: Casa. Sótt 8. október 2021 af https://casa.is/.  

Mynd 81: Merki Íslandsbanka. Aðsend mynd frá Eddu Valborgu Sigurðardóttur í 

tölvupósti þann 6. október 2021. 

Mynd 82: Vatnajökulsþjóðgarður. Sótt 19. október 2021 

https://www.eddavalborg.com/graphic-design/view/2145755/1/2145756. 

Mynd 83: Merki Egils Guttormssonar, AITA og Arnarflugs. Félag Íslenskra 

Auglýsingateiknara 1953–1978. Mynd tekin af höfundi 20. september 2021. 

Mynd 84: Air Atlanta merki og spil. Mynd tekin af höfundi 6. október 2021 heima hjá 

Þórhildi Jónsdóttur. 

Mynd 85: Frumteikning skólajógúrts. Mynd tekin af höfundi 6. október 2021 heima hjá 

Þórhildi Jónsdóttur. 

Mynd 86: Roði og Blómaframleiðendur. Félag Íslenskra Auglýsingateiknara 1953–1978. 

Mynd tekin af höfundi 20. september 2021. 

Mynd 87: Bátasmiðja Guðmundar. Aðsend mynd frá Þóru Dal Þorsteinsdóttur í tölvupósti 

þann 25. október 2021. 

Mynd 88: Merki Distica og Artasan. Aðsend mynd frá Þóru Dal Þorsteinsdóttur í 

tölvupósti þann 25. október 2021. 


