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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um appelsínugula litinn, sögu hans, þróun, áhrif og notkun. Í 

árþúsundir var appelsínugulur litur án auðkennis. Í mörgum tungumálum er hann síðasti 

litur nefndur í regnboganum og í öðrum á hann sér enn ekki nafn. Appelsínugulur var seint 

viðurkenndur sem eitthvað annað en útgáfa af rauðum eða gulum. Enn má finna fyrir því í 

dag hversu seint hann var tekinn inn í tungumál okkar. Við verðum ekki appelsínugul af 

öfund, við málum bæinn ekki appelsínugulan né svífum við um á appelsínugulu skýi. Við 

segjum fólk með appelsínugult hár vera rauðhært og köllum appelsínugula fiska gullfiska. 

Appelsínugulur er táknrænn fyrir þjóðerni, sjálfstæði og skemmtun. Hann hefur í aldaraðir 

verið notaður sem litur á striga, klæði og hár. Hann er bæði litur safaríkra ávaxta og 

náttúrulegra eiturefna. Hann prýðir einkennisbúninga fanga, geimfara, veiðimanna og 

sjómanna og er að auki litur fyrirbæris sem kallað hefur verið áttunda undur veraldar. Hann 

er þýðingarmikill fyrir íslendinga en þar koma inn bæði hefðir og saga. Appelsínugulur er 

sterkur, heitur og áberandi. Hann sagður vera einn af umdeildari litum en hann vekur upp 

sterk viðbrögð hjá fólki, jákvæð sem neikvæð. Upplifun okkar á honum getur verið 

persónuleg en áhrif hans á okkur eru líffræðileg og sálfræðileg. Fyrir ritgerðina var 

heimildum aflað á ýmsum stöðum; í bókum, greinum, á safni og í gegnum viðtöl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær helst að appelsínugulur hefur komið víða að og á sér 

einstaklega áhugaverða sögu. Hann er áhrifamikill og hefur merking hans þróast með 

okkur í gegnum lista- og mannkynsögu. Hann gegnir í dag ýmsum mikikvægum 

hlutverkum og er orðinn nauðsynlegur partur af sjónrænu tungumáli okkar. Eiginleikar 

hans og áhrif eru nytsamlegir kostir í grafískri upplýsinga- merkja og umbúðahönnun, enda 

er hann þar mikið notaður í dag. Hann túlkar þar fyrst og fremst það sem er nýtt, ferskt og 

frábrugðið öðru.   

 

 

 

 

 



 

 6 

Efnisyfirlit 

Inngangur	.................................................................................................................................	7	

1.	 Saga	og	náttúra	............................................................................................................	10	

1.1	Appelsínugulur	verður	til	................................................................................................................	10	

1.2	Hollenska	konungsfjölskyldan	.......................................................................................................	12	

1.3	Appelsínugula	undrið	........................................................................................................................	15	

1.4	Appelsínugult	litarefni	í	náttúrunni	...........................................................................................	17	

2.	 Menning	og	hönnun	....................................................................................................	19	

2.1	Appelsínugulur	í	listasögu	..............................................................................................................	20	

2.2	Öryggishönnun	.....................................................................................................................................	23	

2.3	Stakkurinn	.............................................................................................................................................	26	

2.4	Appelsínugulur	í	grafískri	hönnun	..............................................................................................	28	

Lokaorð	..................................................................................................................................	32	

Heimildaskrá	........................................................................................................................	33	

Myndaskrá	.............................................................................................................................	38	

Viðauki	1	................................................................................................................................	41	



 

 7 

Inngangur  

 

Við lifum í heimi lita sem einkenna líðan okkar, hegðun og tilveru. Þó vitum við ekki svo 

mikið um þá, hvaðan þeir koma eða hvers vegna þeir hafa þau áhrif á okkur sem þeir gera.  

 Í árþúsundir var appelsínugulur litur án auðkennis. Í flestum tungumálum er hann 

síðasti litur nefndur í regnboganum og í mörgum frumstæðum samfélögum hefur honum 

enn ekki verið gefið sitt eigið nafn. Appelsínugulur var síðasti liturinn í litrófinu til þess að 

vera viðurkenndur en þó hefur hann ekki fyllilega hlotið þann sess sem hann verðskuldar 

sem litur. Sumstaðar má enn finna fyrir því en gott dæmi um það er íslenska vísan um 

litina, sem við þekkjum öll:  

 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár. 

Brúnn, bleikur, banani, 

appelsína talandi.  

Gulur, rauður, grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár.  

 

Í vísunni er appelsínugulur ekki nefndur sérstaklega eins og hinir litirnir. Í annari íslenskri 

vísu sem sungin er í leikskóla dóttur minnar er hafið blátt, grasið grænt, appelsínur gular 

og appelsínugulur ekki nefndur.   

 Þrátt fyrir að hafa seint verið viðurkenndur hefur appelsínugulur þó auðvitað alltaf 

verið til í náttúrunni og dýraríkinu. Hann hefur í aldaraðir verið notaður sem litur á striga, 

klæði og hár. Hann er táknrænn fyrir þjóðerni, trúarbrögð og íþróttalið en þrátt fyrir það 

kemst hann ekki með tærnar þar sem rauður hefur hælana, hvað varðar stöðu hans í 

heiminum. Það getur haft með litblæ (e. hue) hans að gera en þegar appelsínugulur lýsist 

verður hann gulur, þegar hann dekkist verður hann rauður og þegar dregið er úr mettun (e. 

saturation) hans þá verður hann brúnn.1 Appelsínugulur er að auki ekki grunnlitur, eins og 

                                                
1 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, „Orange,“ í The Secret Language of Color (New York: Black Dog and 
Leventhal Publishers), bls. 71. 
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rauður. Hann er blanda af gulum og rauðum og býr því yfir eiginleikum þeirra beggja; 

hann er glaðvær og léttur eins og gulur en kraftmikill eins og rauður.2  

 Þrátt fyrir að vera með ágætis litaskyn eru til tegundir sem sjá mun fleiri tóna 

litarins en við mannfólkið. Gúppí fiskar (e. guppy) stóla alfarið á það við makaleit en 

kvenfiskarnir velja sér karla út frá réttum appelsínugulum tóni roðsins. Ástæða 

framúrskarandi litarskyns þeirra er sú að fiskarnir eru með allt frá 4-11 tegundir ljósnema í 

sjónhimnu sinni, sem gefur þeim þann eiginleika að greina mun fleiri tóna appelsínuguls en 

við mannfólkið sem erum aðeins með 3 tegundir.3 

Appelsínugulur er jarðlitur en 

Bryce Canyon þjóðgarðurinn í 

Bandaríkjunum er dæmi um heilt 

landslag litarins.  

Í náttúrunni má finna appelsínugul 

steinefni, krydd og gimsteina eins 

og raf, safír og tópas. Fuglar, 

fiðrildi og önnur skordýr skarta 

litnum skærum og mörg spendýr 

eins og íkornar, refir og kettir eru með feld í mýkri tónum litarins.4 Ef haustið á sér lit þá er 

það appelsínugulur en litabreyting laufblaða um það leyti árs gefur umhverfinu hlýjan blæ. 

Mörg matvæli eru appelsínugul en liturinn kemur sterkast fram í ávöxtum og grænmeti 

eins og sætum kartöflum, graskerum og gulrótum.5  

 Hlý og falleg sólsetur með appelsínugulum bjarma eru eitt það stórfenglegasta sem 

náttúran býður upp á en eru þó tiltölulega nýtilkomin. Hér áður fyrr, þegar loftið var 

hreinna, voru færri agnir í andrúmsloftinu til að dreifa bláu og fjólubláu ljósbylgjunum sem 

lækkandi sól gefur frá sér. Tæplega 200 ár af loftlagsmengun og ryki hafa orsakað það að 

snemma á kvöldin hefur allt bláa ljósið dreift sér og aðeins gular, rauðar og appelsínugular 

ljósbylgjur eru eftir til þess að lýsa upp himininn.6  

 Eins og allir litir á appelsínugulur sér marga tóna. Frá því að vera hlýir og látlausir 

yfir í að vera skærir og djúpir, hver með sína merkingu og áhrif. Hreinn appelsínugulur, 

                                                
2 Helen Varley, „Orange, the understudy star,“ í Colour (London: Marshall Editions Limited, 1988), bls. 194. 
3 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, „Orange,“ bls. 75.  
4 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 194. 
5 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 197. 
6 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 196. 
 

Mynd 1: Bryce Canyon þjóðgarðurinn í Bandaríkjunum 
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sem er jöfn blanda af gulum og rauðum, er sagður vera einn af umdeildari litum en hann 

vekur upp sterk viðbrögð hjá fólki, jákvæð sem neikvæð. Hann vekur eftirtekt og er sterkur 

sem getur haft upplífgandi áhrif á suma en verið yfirþyrmandi fyrir aðra.  

 Á 18. og 19. öld varð appelsínugulur lykillitur í impressjónisma og spilar hann stórt 

hlutverk í sköpun meistaraverka listamanna á borð við borð við Renoir, Cezanne og Van 

Gogh.7  

 Sjáanleiki appelsínuguls gerir hann að ráðandi lit í öryggishönnun og er hann nýttur 

í fangelsis-, geim-, umferðar- og flugvélaiðnaðinum. Þeir eiginleikar litarins eru einnig 

nýttir í auglýsingaherferðir og vöruumbúðir.8  

 Appelsínugulur á sér merkilega sögu og hann hefur spilað mörg stór hlutverk í 

gegnum aldirnar. Í þessari ritgerð rannsaka ég sögu og rætur litarins og það hvaða hlutverk 

áhrif hans hafa spilað í listum og hönnun. Einnig skoða ég einstakt samband okkar 

íslendinga við litinn og hvernig hann var grunnurinn að einu ástsælasta tískumerkis 

landsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Mary Stribley, „The History and Psychology of Colors,“ Canva, sótt 12. október 2019 á 
https://www.canva.com/learn/color-meanings/ 
8 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 197. 
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1. Saga og náttúra  
 

Í þessum kafla mun ég fjalla um rætur appelsínuguls, hvaðan hann kemur og hvers vegna 

hann var uppgvötaður seinna en aðrir litir í hinum vestræna heimi. Ég mun fara yfir það 

hvernig hann fylgdi einni valdamestu konungsætt Evrópu í mörg hundruð ár og hvað það 

hefur skilið eftir sig. Einnig skoða ég hvernig og hvar liturinn birtist okkur í náttúrunni og 

hvernig appelsínugul litarefni voru útbúin fyrr á tíðum, til hvers þau voru notuð og hvaða 

afleiðingar það hafði. 

 

1.1 Appelsínugulur verður til  
 

Í ensku er orðið orange notað bæði yfir appelsínur og appelsínugulan en einhverjir hafa 

eflaust velt því fyrir sér hvort hafi komið á undan.9 Ávöxturinn var líklega fyrst ræktaður í 

Kína og dreifðist síðan ásamt nafni sínu vestur á bóginn. Eftir því sem ávöxturinn ferðaðist 

urðu til nýjar útgáfur af nafni hans.10  

Arabíska orðið naranj kemur frá orðinu naranga11 í forna indverska tungumálinu 

Sanskrít12 sem í beinni þýðingu merkir: „ávöxtur samþykktur af fílum“.13 Í persnesku varð 

orðið nārang og í spænsku varð það naranja.14 Í ítölsku var orðið upprunalega narancia, 

síðar arancia og í frönsku varð það narange, síðar orange.15 Úr frönsku yfir í ensku 

breyttist aðeins framburðurinn og hélst því orðið orange.16 Það var þó ekki fyrr en á 17. öld 

að það orð var komið í almenna notkun fyrir litinn og um 1660-1670 varð hann, undir því 

nafni, einn af sjö litum í litrófinu samkvæmt sjónfræðilegum rannsóknum Isaac Newton.17  

Í Íslensku notum við orð sem virðist hafa þróast úr annari átt en það enska. Orðið 

appelsína er tekið inn í íslensku úr dönsku á 19. öld. Danir tóku það úr lágþýsku en þar var 

orðið appelsina sem þýða má sem „epli frá Kína“. Elsta dæmið í Ritmálssafni Orðabókar 

                                                
9 Kassia St Clair, „Orange,“ The Secret Lives of Colour (England: John Murray Publishers, 2016), bls. 93. 
10 Upprunalegt kínverskt heiti fannst ekki.   
11 Eckstut, „Orange,“ bls. 72.  
12 Þórunn Jónsdóttir. „Hvaðan er tungumálið sanskrít, hvaða þjóð talaði tungumálið og hvað er vitað um 
menningu þeirra?“ Vísindavefurinn, 16. mars 2002, Sótt 14. nóvember 2019 á 
http://visindavefur.is/svar.php?id=2203. 
13 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 197. 
14 Eckstut, „Orange,“ bls. 72.  
15 David Scott Kastan, „Orange is The New Brown,“ í On Color (USA: Yale Collage, 2018), bls. 47.  
16 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, „Orange,“ bls. 72.  
17 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 47. 
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Háskólans um orðið appelsína er í bréfi frá árinu 1858. Þar stendur: Þakklæti fyrir 

abelsínurnar. Annað dæmi er úr riti frá árinu 1862 en þar er talað um Orange-ávexti.  

Elsta íslenska heimildin um orðið appelsínugulur er í blaðinu Ísafold frá 1916 en þar eru 

nefndir litirnir appelsínugulrauður og appelsínugulur.18 

Áður en ávöxturinn og nafn hans bárust til Englands var liturinn appelsínugulur 

þekktur í aldaraðir sem geoluread.19 Það er þýtt sem yellow-red á nútíma ensku eða gul-

rauður á íslensku. Það orð á eflaust sömu rætur og íslenska orðið rauðgulur sem þekkist í 

forn íslensku máli og má dæmi um það finna í Sturlungu: „rauðglr á hár“.20 

Eins og litirnir grænn og fjólublár er appelsínugulur blanda úr tveimur grunnlitum 

en ólíkt þeim var hann lengi vel ekki viðurkenndur sem sérstakur litur.21 Karótín er efnið 

sem gefur appelsínum sinn sterka lit,22 sama efni má finna í sætum kartöflum, graskerum, 

apríkósum og papaya ávöxtum.23 Það er einnig efnið sem gefur laufblöðum sinn nýja lit á 

haustin.24 Það stafaði því ekki af skorti á appelsínugulum lit í umhverfinu að hann var ekki 

viðurkenndur. Hann var einfaldlega álitinn vera rauðgulur, gulrauður eða einhverskonar 

útgáfa af öðrum hvorum grunnlitnum.25 Það má sjá í orðum sem mynduðust áður en 

appelsínugulur fékk auðkenni sitt. Góð dæmi um það eru: Rautt hár, rauður leir og 

gullfiskur.  

Ef til vill hindrar hugmyndin um fyrri tenginu litarins og ávaxtar okkur enn frá því 

að kalla hlutina appelsínugula en það var ekki fyrr en ávöxturinn birtist í okkar heimshluta 

að liturinn fékk sitt eigið nafn. Það tók svo ekki nema tæp hundrað ár fyrir okkur að 

gleyma því í hvaða átt nafngiftin var. Ekki væri erfitt að trúa því að ávöxturinn hafi fengið 

nafn sitt einmitt vegna litar síns.26 

 

                                                
18 Guðrún Kvaran. „Hvað var liturinn appelsínugulur kallaður áður en appelsínur urðu þekktar á 
Íslandi?“ Vísindavefurinn, 8. desember 2016, Sótt 14. nóvember 2019 á 
http://visindavefur.is/svar.php?id=72833. 
19 St Clair, „Orange,“ bls. 93. 
20 „Hvað var liturinn appelsínugulur kallaður áður en appelsínur urðu þekktar á Íslandi?“ Vísindavefurinn. 
21 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 194. 
22 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 197. 
23 Eric Mohrman, „Foods That Contain Beta-Carotene,“ Livestrong, Sótt 10. október 2019 á 
https://www.livestrong.com/article/111260-foods-contain-betacarotene/. 
24 Kesara Anamthawat-Jónsson, „Af hverju koma haustlitirnir? “ Vísindavefurinn, 17. október 2002, Sótt 14. 
nóvember 2019 á http://visindavefur.is/svar.php?id=2792. 
25 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 194. 
26 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 48. 
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1.2 Hollenska konungsfjölskyldan 
	

Appelsínugulur er litur hollensku konungsfjölskyldunnar.  

Fjölskyldan er af Óraníu-Nassau-ættinni og kemur  

liturinn úr fána og skjaldamerki hennar.27 Á ensku  

er ættin kölluð Orange-Nassau og á hollensku  

Oranje-Nassau, en við íslenska þýðingu tapast  

tengingin við litinn.  

Oft er talað um House of Orange þegar átt  

er við konungsfjölskylduna í Hollandi. Notkun orðsins 

„orange“ kemur þó hvorki frá litnum né ávextinum. Þetta 

er nafn á svæði í suðausturhluta Frakklands þaðan sem fjölskyldan á rætur sínar að rekja. 

Svæðið er enn í dag þekkt sem Orange en upprunalega byggðin var þekkt sem Aurenja, 

eftir vatnsguði svæðisins, Arusio.28 

Hollusta Hollands við litinn appelsínugula hófst með Vilhjálmi I, prins af Óraníu 

(e. William I, the prince of Orange).29  Vilhjálmur I er talinn vera faðir þjóðarinnar, 30 en á 

sextándu öld gerði hann Holland að sjálfstæðu ríki.31 Stór hluti Norður-Evrópu var þá 

mótmælendatrúar en undir stjórn hins illræmda og strang-kaþólska Spánarkonungs 

Filipusar II. Vilhjálmur I, sem var stuðningsmaður trúfrelsis, leiddi uppreisnina gegn Spáni 

og frelsaði Holland.32 Appelsínuguli liturinn, sem bar sama nafn og hetjan, varð þaðan af 

ekki aðeins einkenni konungsfjölskyldunnar heldur einnig Hollendinga.33  

Segja má að vinsældir Vilhjálms I og konungsfjölskyldunnar hafi jafnvel orsakað 

hina appelsínugulu gulrót sem við þekkjum í dag. Fyrir sautjándu öld voru gulrætur 

yfirleitt gular eða fjólubláar.34  Þó ekki eins algengar, voru appelsínugular gulrætur einnig 

til og segir listasagan okkur það með sjónrænum gögnum frá því um fyrstu öld e. Krist. 

Til heiðurs konunginum unnu hollenskir garðyrkjufræðingar og bændur hörðum 

höndum að því að þróa appelsínugulan stofn gulróta sem rækta mætti aftur og aftur. Með 

                                                
27 EDS, „Af hverju er appelsínugulur þjóðarlitur Hollendinga?“ Vísindavefurinn, 9. desember 2016, Sótt 14. 
nóvember 2019 á http://visindavefur.is/svar.php?id=12940. 
28 David Scott Kastan, „Color or Fruit? On the Unlikely Etymology of Orange,“ Lithub, 27. júlí 2018, Sótt 
24. október 2019 á https://lithub.com/color-or-fruit-on-the-unlikely-etymology-of-orange/. 
29 Eckstut, „Orange,“ bls. 77.  
30 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 96. 
31 Eckstut, „Orange,“ bls. 76.  
32 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 96. 
33 Eckstut, „Orange,“ bls. 76.  
34 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 97. 

Mynd 2: Skjaldamerki Óraníu-
Nassau-ættarinnar 
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sértækri ræktun og vandasömu ferli tókst þeim það og á rúmum hundrað árum var 

appelsínugulur orðinn opinber litur rótargrænmetisins um heim allan.35  

Hollendingar eru gríðarlega stoltir af sögu sinni, þjóð og lit en þar í landi er erfitt að 

láta hann framhjá sér fara. Hvort sem það er á íþróttaviðburðum eða þjóðhátíðardögum þá 

nýta þeir öll tækifæri sem gefast til þess að skarta appelsínugulu þjóðarstolti sínu.36 

Þegar litið er á hollenska fánann er þjóðarlitinn þó ekki þar að finna. Í dag ber 

fáninn sömu liti og sá íslenski; bláan, hvítan og rauðan en þegar Vilhjálmur I leiddi 

uppreisnina gegn Spánverjum var hann hinsvegar blár, hvítur og appelsínugulur.37 Hvað 

gerðist í millitíðinni?  

Vegna óstöðugleika í litarefnum átti appelsínuguli liturinn það til að upplitast og 

verða gulur eða dekkjast yfir í rauðann.38 Ekki tókst að finna lausn á þessum vanda og um 

miðja 17. öld vék appelsínuguli liturinn, af einskærri hagnýtni, fyrir þeim rauða. Þrátt fyrir 

það hefur appelsínugulur lifað sjálfstæðu lífi áfram sem táknlitur þjóðarinnar og á 

hátíðardögum blaktir gjarnan appelsínugulur borði 

við hlið þjóðarfánans.39  

Fáni Írlands ber hinsvegar appelsínugula 

rönd og er það vegna annars Vilhjálms, eða 

Vilhjálms III af Óraníu. Flestir tengja litinn grænan 

við Írland en hann er í raun aðeins litur írskra 

kaþólikka.40 Írskir mótmælendur, einnig kallaðir 

sambandssinnar á íslensku41 , tileinkuðu sér 

appelsínugula litinn til heiðurs Vilhjálmi III. 

Vilhjálmur III, sem var mótmælandi eins og langafi 

hans, barðist fyrir mótmælendum Írlands gegn 

hinum kaþólska James II og sigraði. Arfleið 

Vilhjálms III er enn viðhaldið í dag af The Orange 

Order, sem er bræðralag mótmælendasamtaka Norður-Írlands en meðlimir samtakanna eru 

                                                
35 Eckstut, „Orange,“ bls. 76.  
36 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 97. 
37 „Af hverju er appelsínugulur þjóðarlitur Hollendinga?“ Vísindavefurinn. 
38 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 97. 
39 „Af hverju er appelsínugulur þjóðarlitur Hollendinga?“ Vísindavefurinn. 
40 Eckstut, „Orange,“ bls. 75.  
41 Davíð Logi Sigurðsson, „Af hverju er Norður-Írland ekki sjálfstætt?“ Vísindavefurinn, 25. júní 2004, Sótt 
14. nóvember 2019 á http://visindavefur.is/svar.php?id=4374. 

Mynd 3: Málverk af Vilhjálmi III í 
appelsínugulum klæðum 
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kallaðir Orangemen. Hermenn Vilhjálms III klæddust á sínum tíma appelsínugulum 

borðum og í dag gera Orangemen slíkt hið sama í sínum reglulegu skrúðgöngum.42 ) 

Í valdatíð sinni kom Vilhjálmur III víða  

við en árið 1673 hertóku hollenskir hermenn hans borgina New York sem þá var undir 

stjórn Breta.43 Við sigurinn var borgin endurnefnd New Orange og bar hún það nafn í 12 

mánuði.44 Hollendingar, sem þá stóðu í nokkrum styrjöldum, höfðu hvorki fjármagn né 

mannafla til þess að standa í enn einu stríðinu. Þeir skiluðu því borginni og nafni hennar 

aftur til Breta.  

Fáni New York ber enn merki um 

þennan tíma í sögu sinni með appelsínugulri 

rönd, auk blárrar og hvítrar.45 Litir fánans 

eru tilvísun í liti upprunalega fána 

Hollendinga frá þeim tíma sem þeir gerðu 

borgina að nýlendu sinni. Fáni Manhattan 

svæðis í New York ber einnig appelsínugula 

rönd auk teikningar af vindmillu sem er 

tilvísun í Holland.46  

Appelsínugulur hefur öðlast bæði sterka sögulega- og samfélagslega merkingu í 

gegnum tíðina47 en þó ekki aðeins vegna Óraníu-Nassau ættarinnar. Gott dæmi um það er 

Appelsínugula byltingin í Úkraínu sem braust út árið 2004 í kjölfar forsetakosninga þar í 

landi. Austurhluti landsins kaus Viktor Yanukovich, sem var hliðhollur Vladimir Putin og 

vinsæll meðal Rússa, en Vesturhlutinn kaus Viktor Yushchenko sem hafði sterkari tengsl 

við Vesturlönd. Yanukovich var sigurvegarinn en þó aðeins í stutta stund áður en upp 

komst um stórfelld kosningasvik. Fundist höfðu rúmlega 1 milljón falsaðra atkvæða.  

Stuðningsmenn Yushchenko fylltu götur Kænugarðs og kröfðust þess að 

niðurstöður kosninganna yrðu ógildar. Þarna stóðu appelsínugulir á móti bláum. 

Appelsínugulur, sem hafði verið litur pólitískrar herferðar Yushchenko varð litur 

mótmælenda í byltingunni en sá blái var litur stuðningsmanna Yanukovich. Svo virðist 

                                                
42 Eckstut, „Orange,“ bls. 78.  
43 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 97. 
44 Eckstut, „Orange,“ bls. 78.  
45 St Clair, „Dutch Orange,“ bls. 97. 
46 Alexandra S. Levine, „New York Today: Decoding Our Borough Flags,“ The New York Times, 14. júní 
2017, Sótt 8. nóvember 2019 á https://www.nytimes.com/2017/06/14/nyregion/new-york-today-nyc-
borough-flags-mermaid-parade.html. 
47 Eckstut, „Orange,“ bls. 78.  

Mynd 4: Fáni Manhattan svæðis í New York 
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sem enginn vilji vera rauður eftir fall Sovétríkjanna. Niðurstöður kosninganna voru 

dæmdar ógildar og við endurkosningu sigraði Yushchenko. Í kjölfarið varð appelsínuguli 

litur byltingarinnar táknrænn í Úkraínu fyrir frelsi og réttlæti.48  

 

 1.3 Appelsínugula undrið 
 

Eitt af mörgum áformum Adolfs Hitlers á sínum tíma var að reisa stærsta og verðmætasta 

listasafn heims í heimaborg sinni, Linz í Austurríki. Þessi áætlun var ástæða þess að mestu 

listaverkarán mannkynssögunnar hófust árið 1939.49  

Innrás nasista inn á sovésk yfirráðarsvæði hófst sumarið 1941. Innrásarherinn var 

þarna til þess að hirða verðmæta gripi fyrir safn Hitlers og eitt af því sem þeir voru 

staðráðnir í að taka mátti finna í Katrínarhöll í Tsarskoye Selo en Rússar reyndu að koma í 

veg fyrir það með því að þekja yfir það með veggfóðri. Þetta var Rafskreytti salurinn (e. 

The Amber Room), einnig þekkt sem áttunda undur veraldar.  

                                                
48 William Schneider, „Ukraine's Orange Revolution,“ The Atlantic, Desember 2004, Sótt 10. nóvember 2019 
á https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/12/ukraines-orange-revolution/305157/. 
49 Suzanna Stanska, „The Story Of Unrealized Hitles´s Art Museum In Linz,“ Daily Art, 27. maí 2017, Sótt 8. 
nóvember 2019 á https://www.dailyartmagazine.com/story-hitlers-art-museum/. 
 

Mynd 5: Endurgerð Rafskreytta salarins í Katrínarhöll   
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Rafskreytti salurinn var gjöf Friðriks Vilhjálms I Prússakonungs til Péturs mikla 

Rússakeisara árið 1716. Salurinn var sagður glóandi appelsínugulur en veggir hans voru 

þaktir vandlega útskornum plötum sem skreyttar voru með mósaík gerða úr ljómandi 

appelsínugulum raf steinum, þaktar með gimsteinum og klæddar með blaðgulli. 

Salurinn varð stolt konungsríki Rússlands. Keysaraynjan Elísabet notaði hann sem 

hugleiðslurými, Katrín drottning skemmti þar gestum og Alexander II notaði hann sem 

sýningarsal fyrir verðlaunagripi sína. Árið 1941 reyndist veggfóður ekki nóg til þess að 

dylja þennan fræga fjársjóð og var salnum pakkað saman af nasistum og fluttur á brott.  

Það sem gerði salinn svo dýrmætan, fyrir utan fágætni hans og fegurð, voru 

rafsteinarnir. Ósvikið raf (e. Amber) er ákaflega gamalt. Það er flokkað sem lífrænn 

gimsteinn og hefur orðið til úr steinrunninni trjákvoðu sem eitt sinn lak úr tegundum 

barrtrjáa sem eru fyrir löngu útdauðar.50  

Raf hefur verið kallað „gluggi til 

fortíðar“51 en snemma við myndun þess, á meðan 

það er klístrað, fangar það allt sem fellur í það og 

varðveitir eftir að það harðnar. Heppnir 

vísindamenn hafa fundið raf sem inniheldur 

steingervinga frá því um fyrir meira en tvö 

hundruð milljón árum.52   

Forn-grikkir og Rómverjar voru 

einstaklega hrifnir af rafi en það hefur fundist á 

fjölmörgum fornum grafreitum. Sökum litarins 

tengdu Grikkir raf við ljósið frá sólinni og kölluðu 

það því elektron.53 Af því heiti eru alþjóðlegu orðin yfir rafmagn (e. Electricity) dregin. Af 

íslenska orðinu Raf er orðið rafmagn einnig dregið.54  

Endanleg örlög Rafskreytta salarins eru aðeins getgátur í dag.55 Hann eyðilagðist 

líklega í lok stríðsins56 en síðasliðin 70 ár hefur fundist hvorki tangur né tetur af honum.57 

                                                
50 St Clair, „Amber,“ bls. 101. 
51 „The Story Of Unrealized Hitles´s Art Museum In Linz,“ Daily Art. 
52 Eckstut, „Orange,“ bls. 73.  
53 St Clair, „Amber,“ bls. 102. 
54 Sigurður Steinþórsson, „Finnst raf á Íslandi?“ Vísindavefurinn, 24. janúar 2014, Sótt 14. nóvember 2019 á 
http://visindavefur.is/svar.php?id=65815. 
55 St Clair, „Amber,“ bls. 103. 
56 „Finnst raf á Íslandi?“ Vísindavefurinn. 
57 „Amber Room: Priceless Russian treasure stolen by Nazis discovered by German researchers,“ 
Independent, 19. október 2017, Sótt 8. nóvember 2019 á 

Mynd 6: Raf sem varðveitt hefur skordýr 
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Þetta leyndardómsfulla mál hefur legið þungt á Rússum, en seint á áttunda áratugnum hófu 

þeir vinnu á endurgerð salarins. 25 árum og miklum fjármunum síðar var hann opnaður 

fyrir almenningi í endurrisinni Katrínar-höll í Pétursborg.58  

 

1.4 Appelsínugult litarefni í náttúrunni 
 

Áður en orðið orange var tekið í notkun í ensku þá var orðið saffran (e. saffron) stundum 

notað til þess að lýsa ljós-appelsínugulum lit.59 Það er dregið frá kryddinu og litarefninu 

sem notað hefur verið öldum saman og er það dýrasta sinnar gerðar í heiminum.  

Saffran er unnið úr plöntunni Crocus Sativus. Innan í fjólubláum blómum plöntunar 

vaxa appelsínugulir þræðir sem kallaðir eru saffran þræðir en þeir eru aðeins þrír í hverju 

blómi.60 Uppskerutími blómanna er stuttur og hvert einasta blóm er handtýnt og grannir 

þræðirnir vandlega fjarlægðir, sú vinna krefst bæði þjálfunar og natni.61 Allar tilraunir til 

þess að vélræna ferlið hafa mistekist þar sem að blómið er of viðkvæmt.62 Það þarf þræði 

úr allt að 200.000 blómum í eitt kíló af þurrkuðu saffrani, það þarf því engan að undra að 

það sé eitt dýrasta litarefni og krydd sem fyrirfinnst.63  

Elstu minjar um saffran sem litarefni fundust í 50.000 ára gömlum hellamyndum í 

Írak, sem þá var Assyría64, en frægasta notkun saffrans er við litun kufla búddískra 

munka.65 Í búddískum trúarbrögðum er liturinn sagður vera tákn sólarinnar og á hann að 

standa fyrir uppljómun og visku.66 Sem litarefni hefur það þó verið kostnaðarsamt til 

lengdar og því skipt út fyrir túmerik, gullfífil eða annað sambærilegt.67 Þrátt fyrir það er 

litur klæðanna þó enn kallaður saffran.68  

                                                
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/amber-room-nazis-russian-catherine-palace-st-
petersburg-tsar-second-world-war-stolen-treasure-a8008526.html. 
58 St Clair, „Amber,“ bls. 103. 
59 St Clair, „Saffron,“ bls. 98. 
60 Vilmundur Hansen, „Saffran – dýrasta krydd í heimi,“ Bændablaðið, sótt 7. október, 2019 á 
https://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/saffran-–-dyrasta-krydd-i-heimi/20736/.  
61 Brynja Tomer, „Saffran er dýrasta krydd í heimi og blómið er sérviturt á loftslag,“ Morgunblaðið, 6. maí 
1994, sótt 10. október 2019 á https://www.mbl.is/greinasafn/grein/136454/. 
62 St Clair, „Saffron,“ bls. 98. 
63  „Saffran – dýrasta krydd í heimi,“ Bændablaðið. 
64 Victoria Finlay, Dr. Narayan Khandekar og Kingston Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour (Los 
Angeles, California: Atelier Éditions, 2018. Bls. 56.  
65 St Clair, „Saffron,“ bls. 98. 
66  „Saffran – dýrasta krydd í heimi,“ Bændablaðið. 
67 St Clair, „Saffron,“ bls. 98. 
68 Eckstut, „Orange,“ bls. 80.  
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Rómverjar til forna fluttu á blómaskeiði sínu mikið magn af saffrani frá 

Grikklandi.69 Þá var það afar vinsælt litarefni fyrir bæði klæði og hár.70 Hómer skrifaði í 

Ilíonskviðu (e. The Iliad) um saffran sem lit sólarupprásar71 og í egypskum forn handritum 

er sagt að Kleópatra drottning hafi baðað sig upp úr því til að fá gullinblæ á húðina.72  

Saffran var notað við myndskreytingar á ýmsum handritum frá miðöldum.73 

Sóróískir prestar útbjuggu sérstakt blek úr því sem notað var við skrif á bænum sem bæla 

áttu burt illum öndum. Síðar var það notað í stað gulls til þess að skreyta helgirit.  

Fleiri náttúrulega appelsínugul litarefni hafa verið notuð í gegnum tíðina. Í mörgum 

náttúrulegum efnum birtist liturinn gjarnan þegar járn og súrefni blandast saman og 

myndar járnoxíð.74 

Í veggmyndum frá steinöld, sem fundust í hellum á Spáni, er eitt hreinasta 

appelsínugula litarefni sem fundist hefur. Það er útbúið úr möluðu realgar75 sem gefur 

skær-appelsínugulan lit. Realgar er náskylt orpiment76 sem á sama hátt gefur gulan og ljós-

appelsínugulan lit en við háan hita breytist 

hann þó einnig í skær-appelsínugulan.77 

Realgar og orpiment eru arseník 

brennisteinsvetni í kristalíseruðu formi sem 

finnast í sérstökum jarðvegi. Efnin eru mjög 

eitruð og þá sérstaklega þegar þau eru möluð 

niður í duft, eins og gert var til að útbúa 

litarefni.78 

Forn-Egyptar notuðu realgar sem 

litarefni í klæði og skreytingar á grafhýsum sínum, Kínverjar notuðu það sem snákafælu79 

og Assýríumenn notuðu það sem farða í Mesópótamíu á bronsöld.80 

                                                
69 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 94. 
70 St Clair, „Saffron,“ bls. 100. 
71 Eckstut, „Orange,“ bls. 82.  
72  „Saffran – dýrasta krydd í heimi,“ Bændablaðið. 
73 Eckstut, „Orange,“ bls. 82. 
74 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 56. 
75 Haft var samband við jarðfræðing en íslensk þýðing fannst ekki.   
76 Íslensk þýðing fannst ekki. 
77 Kelly Grovier, „The Toxic Colour That Comes From Volcanoes,“ BBC, 27. febrúar 2018, Sótt 16. október 
2019 á http://www.bbc.com/culture/story/20180227-the-toxic-colour-that-comes-from-volcanoes.  
78 Hobart M. King, „Realgar and Orpiment,“ Geoscenic News and Information, Sótt 12. nóvember 2019 á 
https://geology.com/minerals/realgar-orpiment.shtml.  
79 Jessica Stewart, „The History of the Color Orange: From Tomb Paintings to Modern-Day Jumpsuits,“ My 
Modern Met, 21. febrúar 2019, Sótt 16. október 2019 á https://mymodernmet.com/history-color-orange/. 
80 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 56. 

Mynd 7: Orpiment í kristalíseruðu formi  
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Orpiment heillaði gullgerðarmenn (e. 

alchemists) öldum saman með ljómandi eiginleikum 

sínum. Nafnið kemur úr latínu þar sem aurum stendur 

fyrir gull og pigmentum fyrir lit en gullgerðarmenn 

stóðu lengi í þeirri trú að orpiment væri nauðsynlegt til 

þess að útbúa gull og meðhöndluðu það því mikið.81  

Á tímum endurreisnarinnar í Feneyjum hófu 

litasölumenn, einnig þekktir sem Vendecolori, að selja 

litarefni úr bæði orpiment og realgar. Ekki höfðu áður 

sést svo skærir gulir og appelsínugulir tónar og urðu þeir mjög vinsælir meðal listamanna. 

Þannig dreifðust litarefnin víðsvegar um Evrópu með skaðlegum áhrifum á heilsufar 

fólks82 en arseník getur valdið alvarlegum sjúkdómum, krabbameini og dauða.  

Öldum saman voru þessi eitruðu efni einu skær-appelsínugulu tónarnir sem tiltækir 

voru fyrir listamenn, eða alveg fram á 19. öld.83 En þar til þá var meðhöndlun 

appelsínugula litarins, hvort sem það var í nafni listarinnar eða ekki, líkt og að daðra við 

dauðann.84  

 

2. Menning og hönnun 

 

Í þessum kafla fjalla ég um þróun appelsínuguls í gegnum listasöguna og hvernig hann 

varð lykilþáttur í öryggishönnun um allan heim. Ég skoða hvernig íslendingar mynduðu 

sína sérstöku tengingu við litinn og að lokum fjalla ég um áhrif appelsínuguls á okkur, 

hvernig við túlkum hann samfélagslega og hvaða hlutverki hann gegnir í grafískri hönnun í 

dag. Þessum kafla fylgja tveir viðaukar. Í viðauka 1 á bls. 41- 42  má sjá þau málverk sem 

fjallað er um í kafla 2.1 Appelsínugulur í listasögu.  

 

                                                
81 „The Toxic Colour That Comes From Volcanoes,“ BBC.  
82 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 56. 
83 Maria Mellor, „A History of the Colour Orange,“ Arts and Collections, Sótt 10. nóvember 2019 á 
https://www.artsandcollections.com/article/a-history-of-the-colour-orange/.  
84 „The Toxic Colour That Comes From Volcanoes,“ BBC.  

Mynd 8: Malað realgar  
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2.1 Appelsínugulur í listasögu 
 

Frá fornu fari hafa listamenn haldið upp á appelsínugulan en hann varð algengari í notkun 

eftir árið 1809, þegar vísindamaðurinn Louis Vauquelin fann upp á króm-appelsínugulum 

(e. chrome orange)85 og í kjölfarið urðu eitruðu efnin realgar og orpiment úrelt.  

Með tilkomu fyrstu málm-málningartúbunnar árið 1841 fóru listamenn að geta 

unnið utandyra og jókst notkun á litnum þá enn meira.86  

Liturinn varð vinsæll meðal for-rafaelíta (Pre-Raphaelites) sem var hópur enskra 

listamanna, skálda og gagnrýnenda, stofnaður 1848. Listakonan og skáldið Elizabeth 

Siddal sat fyrir hjá mörgum þeirra ótal sinnum og varð flæðandi appelsínugult hár hennar 

einkennandi fyrir stefnuna.87 Sagan segir að eftir dauða hennar hafi hárið fræga haldið 

áfram að vaxa og fyllt líkkistuna.88  

Það voru impressjónistar sem sýndu fyrstir fram á krafta appelsínuguls. Á 

málverkinu sem gaf stefnunni nafn sitt, Impression Sunrise eftir Claude Monet, má sjá 

appelsínugula sól rísa í dögun yfir bátum sem dorma á grábláum sjó.89 

Þessi kynslóð listamanna rannsökuðu nýjar kenningar litafræðinnar um áhrif 

andstæðra lita hvor á annan og það gerði appelsínugulan einstaklega vinsælan. Notaður 

samhliða andstæðingi sínum á litahjólinu, bláum, verða báðir litirnir enn skærari en sú 

áhugaverða niðurstaða var rannsökuð af fleiri listamönnum90 eins og Camille Pissarro91, 

Henri de Toulouse-Lautrec92 og Auguste Renoir, sem málaði appelsinugulan beint úr 

málningartúbunni.93 

Kannski var þó enginn þeirra eins hugfanginn af appelsínugulum og Vincent Van 

Gogh sem blandaði hann ávallt sjálfur.94 Van Gogh var heltekinn af litafræði og heillaður 

af þeim áhrifum sem litir geta haft hvor á annan. Í bréfi til bróður síns Theo, árið 1885, 

lýsir hann rafmögnuðum áhrifum appelsínuguls á bláan95 og í málverki sínu Basket with six 

                                                
85 „The History of the Color Orange: From Tomb Paintings to Modern-Day Jumpsuits,“ My Modern Met.  
86 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 55. 
87 „A History of the Colour Orange,“ Arts and Collections.  
88 Stephanie Graham Pina, „Lizzie Siddal Emerges from the Ghostly Mist,“ Pre-Raphaelite Sisterhood, 11. 
febrúar 2018, Sótt 8. nóvember 2019 á http://preraphaelitesisterhood.com/lizzie-siddal-emerges-ghostly-
mist/. 
89 St Clair, „Orange,“ bls. 94. 
90 St Clair, „Orange,“ bls. 95. 
91 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 55. 
92 St Clair, „Orange,“ bls. 95. 
93  „A History of the Colour Orange,“ Arts and Collections.  
94 „The History of the Color Orange: From Tomb Paintings to Modern-Day Jumpsuits,“ My Modern Met.  
95 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 51. 
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oranges frá árinu 1888 rannsakar hann þau sömu áhrif. Hann reynir að láta málverkið 

snúast um litinn í stað þess að snúast um appelsínurnar og það staðfestir hann með stórri 

appelsínugulari undirskrift sinni í neðra vinstra horni strigans. Síðar í skrifum sínum lýsti 

hann þó yfir leiða að vera ekki meiri litaséní (e. Colorist) en hann vildi vera.96  

Eins heillaður og Van Gogh var af litum þá gat hann þó ekki aðskilið sig frá 

framsetningu raunveruleikans í verkum sínum. Árið 1888 skrifaði hann bróður sínum: 

„listamaður framtíðarinnar verður litaséní sem aldrei hefur áður komið fram“. Sá 

listamaður gat þó ekki stigið á stokk fyrr en rúmum 40 árum siðar, þegar við loksins 

komumst í skilning um það að litir eiga sér sitt eigið líf – og að appelsínugulur þarf ekki 

lengur á appelsínum að halda.97 

Appelsínugulan má finna í mörgum meistaraverkum og í gegnum margar stefnur 

listasögunnar. Það má finna hann á himninum fyrir ofan The Scream eftir Edvard Munch 

og á logandi kjól Flaming June eftir Frederic Leighton. Hann spilar súrrealískt hlutverk í 

The Art of Living eftir René Magritte og í verki Henri Matisse The Dance er hann notaður á 

meyjarnar fimm sem leiðast í gegnum dans.98  

Francis Bacon átti ástsælt samband við appelsínugulan og notaði hann í 

skuggalegum fígúratífum verkum sínum. Serían Three studies for figures at the base of a 

crucifixion frá 1944 var brautryðjandi verk en sársaukinn er áþreifanlegur og minnir mann 

óneitanlega á ástand heimsins árið sem það var málað. Kraftmikill appelsínugulur 

bakgrunnurinn léttir bæði á viðfangsefninu en gefur því mikinn kraft á sama tíma. 

Í höndum listamanna eins og Wassily Kandinsky, Lee Krasner, Anish Kapoor og 

Yves Klein, varð liturinn, sem eitt sinn var notaður til að líkja eftir raunveruleikanum, nú 

meðhöndlaður sem tjáning án fyrirmyndar. 

Árið 1955 sótti Klein um þátttöku á árlegu abstrakt listasýningunni Salon de 

Réalités Nouvelles í París. Verkið sem hann sendi inn, Expression de l´univers de la 

ceolueur mine orange, var stórt, einlitt og appelsínugult. Því var hafnað af 

inntökunefndinni á þeim rökum að svona væri verkið einfaldlega ekki nóg; ef Klein væri 

hinsvegar tilbúinn að bæta einhverju við verkið eins og punkti, línu eða jafnvel snefil af 

öðrum lit, þá myndi nefndin endurskoða málið. Klein stóð á sínu og verkið var ekki sýnt. 

Löngun Klein til að losna undan takmörkunum myndlistar með því að einbeita sér aðeins 

                                                
96 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 52. 
97 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 53. 
98 „The Toxic Colour That Comes From Volcanoes,“ BBC.  
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að litnum gerði hann að litaséníinu sem Van Gogh hafði spáð fyrir um. Appelsínur Van 

Gogh urðu að appelsínugulum fleti Klein.99  

Verk Barnett Newman, The Third, frá árinu 1964 gæti verið það sem 

inntökunefndin áðurnefnda var með í huga. Það verk er einn stór appelsínugulur flötur 

ásamt tveimur gulum línum.100 En hvorki þekktustu verk Klein né Newman eru 

appelsínugul. Hjá Klein eru þau blá en hjá Newman rauð. Gagnrýnandinn William Gass 

sagði eitt sinn að appelsínugulur væri ,,of undirgefinn“.101 En getur verið að hann sé 

einfaldlega of sterkur eða ekki nógu stilltur?  

Götulistamaðurinn Keith Haring notaði appelsínugulan til að fanga athygli 

áhorfandans. Á veggmyndinni (e. Mural) Crack is Wack frá 1986, tjáir hann hræðilegar 

afleiðingar fíknar með einföldum teikningum á skær-appelsínugulum bakgrunni. Liturinn 

gefur verkinu bæði sjáanleika og húmor. Í öðru verki, The Last Rainforest frá 1989, fléttast 

saman mörg pólítísk málefni á dökk-appelsínugulum bakgrunni. Haring skapaði ótal 

margar áhugaverðar appelsínugular veggmyndir, prentverk og málverk sem tjáðu 

samfélagsleg vandamál 21. aldarinnar eins og stríð, græðgi, kjarnorkuvopn, fíkn og 

alnæmisfaraldurinn. Hann lést sjálfur af völdum vírussins árið 1990.102 

Appelsínugulur birtist einnig í gegnum listasöguna í vöruhönnun, arkitektúr og 

einstaka sinnum tísku. Glæsilegar Art Deco káputeikningar Helen Dryden fyrir Vogue sýna 

að appelsínugulur var greinilega hluti af tísku þriðja áratugarins. Hann snéri svo aftur í lok 

sjöunda áratugarins103 eða um sama leyti og plastiðnaðurinn var að blómstra. 

Hvort tveggja hafði áhrif á þróun frægu appelsínugulu Fiskars skæranna. Síðla á 

sjöunda áratugnum aðstoðaði finnski hönnuðurinn Olof Bäckström fyrirtækinu Fiskars að 

búa til fyrstu skærin með plasthöldum. Plasthöldin, sem áttu upprunalega að vera svört, 

áttu að gera skæri almennt þægilegri í notkun. Í sparnaðarskyni var notað afgangs 

plastefni úr annari vörulínu fyrirtækisins til þess að útbúa frumgerð skæranna. 

Niðurstaðan varð sú að hönnuðurinn var svo yfir sig hrifinn að ekki var aftur snúið. 

Aðrir litir hafa fylgt síðan þá, en appelsínugulu skærin eru dýrmætasta sköpun Fiskars frá 

upphafi104 og er fyrirtækið eitt af þeim fáu í heiminum sem tekist hafa að vörumerkja lit 

                                                
99 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 53. 
100 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 55. 
101 Kastan, „Orange is The New Brown,“ bls. 56. 
102 Finlay, Khandekar og Trinder, An Atlas of Rare & Familiar Colour, bls. 58. 
103 St Clair, „Orange,“ bls. 94. 
104 Chris Weller, „These Perfectly Designed Orange Scissors Are Ironic,“ Business Insider, 26. september 
2017, Sótt 10. nóvember 2019 á https://www.businessinsider.com/history-of-iconic-fiskars-orange-scissors-
2017-9?r=US&IR=T. 
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sem í dag þekkist sem Fiskars Orange. Árið 2017 var 50 ára afmæli skærana fagnað og í 

dag eru þau hluti af varanlegri sýningu á nútímalistasafninu MoMa í New York.105 

 

2.2 Öryggishönnun 
 

Í bók sinni Concerning the spiritual in art (1912) skrifaði listamaðurinn Wassily 

Kandinsky að „appelsínugulur er eins og maður sem sannfærður er um sína eigin 

krafta“.106 Appelsínugulur er vissulega fullur sjálfsöryggis. Mótstaða hans á litahjólinu, 

blár, táknar frið og hefur sálfræðilega róandi áhrif á okkur.107 Appelsínugulur hefur 

hinsvegar öfug áhrif og táknar fyrir okkur eitthvað sem er áríðandi. Það er áhugavert hugsa 

til þess að andstæðir litir framkalli andstæðar tilfinningar.  

Appelsínugulur er notaður til þess að aðgreina hluti frá umhverfi sínu og til þess að 

vekja athygli á hugsanlegri hættu. Hann sést betur en aðrir litir í myrkri108 og eins og 

impressjónistarnir komust að er hann einstaklega áberandi í bláu landslagi; á móti himni, 

sjó og ís.109  

Vegna þessara eiginleika sinna er appelsínugulur algengasti litur í öryggisbúnaði í 

dag og hefur verið það síðan bandaríski sjóherinn notaði hann fyrst á uppblásanlegu 

björgunarvesti sín í seinni heimsstyrjöldinni.110  

Appelsínugulur er litur næsthæstu hryðjuverkaógnar í bandaríkjunum111 og er 

notaður sem miðjustig í viðvörunarkerfi veðurstofunnar á Íslandi en efsta stigið er rautt.112 

Hann er áberandi í umferðaröryggi sem og í flugumferð um heim allan. Svarti kassinn í 

flugvélum, sem skrásetur upplýsingar flugsins, er appelsínugulur svo að auðveldara sé að 

finna hann eftir flugslys. Hann var upprunalega svartur og hefur nafn hans ekki breyst 

síðan þá.113 

                                                
105  Katharine Schwab, „How A Pair of Orange Scissors Made Design History,“ Fast Compnay, 6. október 
2017, Sótt 10. nóvember 2019 á https://www.fastcompany.com/90145597/how-a-pair-of-orange-scissors-
made-design-history. 
106 St Clair, „Orange,“ bls. 93. 
107 Jacob Olesen, „Blue Color Meaning – The Color Blue,“ Color Meanings, Sótt 10. nóvember 2019 á 
https://www.color-meanings.com/blue-color-meaning-the-color-blue/. 
108 St Clair, „Orange,“ bls. 93. 
109 Eckstut, „Orange,“ bls. 83. 
110 „The History of the Color Orange: From Tomb Paintings to Modern-Day Jumpsuits,“ My Modern Met.  
111 St Clair, „Orange,“ bls. 93. 
112 „Nýtt viðvörunarkerfi Veðurstofunnar,“ Mbl, 1. nóvember 2017, Sótt 5. nóvember 2019 á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/11/01/nytt_vidvorunarkerfi_vedurstofunnar/. 
113 St Clair, „Orange,“ bls. 93. 
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Fangabúningar í mörgum fangelsum umhverfis heiminn eru appelsínugulir en það 

gerir þá fanga sýnilegri sem reyna að komast undan.114 Það er ekki algengt að fólk klæðist 

svo skærum lit í daglegu lífi og maður spyr sig hvort því fylgir ákveðin niðurlæging fyrir 

fangana. Liturinn skapar skýr mörk á milli fanga og fangavarða eða fanga og alls 

umhverfis þeirra.  

Svipaður lit fangabúninganna er liturinn Hunter orange sem skotveiðimenn klæðast 

víða um heim. Notkun hans er stærsta skref sem tekið hefur verið í öryggismálum 

skotveiðimanna og hefur óhöppum og banaslysum fækkað til muna eftir að notkun hans 

hófst. Hunter orange var lögboðinn í Bandaríkjunum árið 1961 og er almennt viðurkenndur 

og staðlaður litur í veiðimennsku, sérstaklega þeirri sem fram fer í lélegu skyggni þar sem 

hætta er á slysaskotum.115 

Ég ræddi við mág minn, sem er reyndur skotveiðimaður, um notkun öryggislita í 

skotveiði á íslandi. Hann útskýrði að appelsínugulur 

klæðnaður væri stundum notaður á rjúpnaveiðum, þar 

sem rjúpan er litblind, en það gilda þó ekki sérstakar 

reglur um það. Það gengur ekki að klæðast skærum litum 

á gæsaveiðum því gæsin er of vör um sig og það sama 

gildir um hreindýraveiðar, þó þau sjái illa. Á Íslandi eru 

miklar víðáttur og engin veiði fer fram í skóglendi. Þarf 

af leiðandi eru litlar líkur á slysaskotum, svo lengi sem 

fólk fer rétt með skotvopn.116  

Í öryggishönnun eru einnig notaðir dýpri tónar 

appelsínuguls, eins og liturinn International orange. 

Geimfarar alþjóðlegu geimstöðvarinnar NASA klæðast 

honum við brottför og lendingu geimflauga, þegar hættan 

er sem mest.117 Liturinn var valinn af sérfræðingum 

vegna sjáanleika hans í bláu himinhvolfinu sem er 

mikilvægur við leitir og aðrar björgunaraðgerðir.118  

                                                
114 Eckstut, „Orange,“ bls. 83. 
115 Dave Henderson, „Blaze Orange the Biggest Factor in Hunter Safety,“ Pressconnects, 30. desember 2015, 
Sótt 8. nóvember 2019 á https://eu.pressconnects.com/story/sports/columnists/2015/12/30/blaze-orange-
biggest-factor-hunter-safety/78082326/. 
116 Viðtal við Hartmann Elíasson, 2019. 
117 „The Toxic Colour That Comes From Volcanoes,“ BBC.  
118 Clara Moskowitz, „Why Are Astronauts´ Spacesuits Orange?“ Live Science, 2. júní 2010, Sótt 10. 
nóvember 2019 af https://www.livescience.com/32618-why-are-astronauts-spacesuits-orange.html. 

Mynd 9: Búningur sem geimfarar 
NASA klæðast við brottför og 
lendingu geimflauga 
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Sama lit má finna á Golden Gate brúnni í San Francisco sem er ef til vill frægasta 

appelsínugula kennileiti heims. Arkitekt hennar, Irving Morrow, valdi litinn árið 1935119 

því hann stendur vel með jarðlitum hæðanna í kring en er skarpur á móti sjónum og 

himninum.120  

Sagan segir að enn átti eftir að ákveða lit brúarinnar þegar framkvæmdir á henni 

hófust. Stálið sem var notað var framleitt af verksmiðju á austurströnd Bandaríkjanna og 

flutt með báti yfir til San Francisco. Til þess að verja stálið gegn ryði á leiðinni var það 

málað með þéttiefni sem reyndist vera djúp-appelsínugult. Að eigin sögn sagðist 

arkitektinn hafa fengið vitrun morgunn einn þegar hann sá brúnna vera að taka á sig mynd 

og ákvað hann á þeirri stundu að hún yrði appelsínugul og varð liturinn International 

orange fyrir valinu.121  

Annað appelsínugult 

kennileiti má finna í Japan en 

það er Tokyo Tower. Hann var 

byggður árið 1958 og hefur 

síðan þá staðið sem hæsti turn  

í heimi, 333 metra hár. Það má 

segja að hann sé appelsínugula 

útgáfan af Eiffel turninum í 

París en hann hefur þó aldrei 

fengið sömu alþjóðlegu 

viðurkenningu. Turninn, sem er útvarps- og sjónvarpsturn, var málaður í litnum 

international orange til þess að framfylgja reglugerðum landsins um flugöryggi. Turninn 

sker sig úr blágráu umhverfi sínu og er einstaklega vinsæll meðal ferðamanna en margir 

heimamanna eru ekki eins hrifnir. 122 

Flúorljómandi litir (e. Fluorescent), einnig þekktir sem neon litir, eru notaðir í 

öryggishönnun. Það eru oftast heitir litir; gulur, appelsínugulur, bleikur og rauður. Þeir 

draga bæði í sig og endurkasta meira ljósi en náttúrulegir litir.123 Flestir þeirra sem notaðir 

                                                
119 Clair, „Orange,“ bls. 94. 
120 Eckstut, „Orange,“ bls. 83. 
121 Elizabeth Evitss Dickinson, „Why The Golden Gate Bridge Is Orange,“ Fast Company, 16. nóvember 
2015, Sótt 10. nóvember 2019 af https://www.fastcompany.com/3053575/why-the-golden-gate-bridge-is-
orange. 
122 Rob Gilhooly, „The Tower and The Story,“ Japan Times, 17. mars 2002, sótt 8. nóvember 2019 af 
https://www.japantimes.co.jp/community/2002/03/17/general/the-tower-and-the-story/#.Xc1O1S10e_t. 
123 „Fluorescent Color is Everywhere,“ Dayglo, 5. júní 2018, Sótt 8. nóvember 2019 á 
https://www.dayglo.com/blog/archive/what-is-fluorescent-color/. 

Mynd 10: Tokyo Tower, Appelsínugult kennileiti í Japan 
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eru í dag ganga undir vörumerkinu Day-Glo sem stofnað var í seinni heimsstyrjöldinni af 

Switzer bræðrum. Upprunalega voru Day-Glo neon litirnir aðeins notaðir í hernaði en 

undir lok fimmta áratugarins voru þeir komnir í almenna framleiðslu.124 

Neon appelsínugulur er einn mest áberandi litur sem til er. Hann er notaður víða þar 

sem sjáanleiki og öryggi skiptir miklu máli.125 Við sjáum hann á  umferðarkeilum og 

skiltum, björgunarkútum og ýmisskonar öryggisvestum en neon appelsínugul flík er 

þrisvar sinnum skærari en flík í sama lit án neons.126  

Á sjó er appelsínugulur notaður bæði í neon- og venjulegri útgáfu.127 Neon liturinn 

glóir úr fjarlægð og almennt er hann skærastur í návist útfjólubláa ljóssins sem sólin gefur 

frá sér við sólsetur og sólarupprás.128 Á sjó er hann þó sjáanlegri en nokkur annar litur, 

sama hvernig birtir til. Dæmi um mikilvæga notkun appelsínuguls neon litar er á 

uppblásanlegum björgunarflekum. Neon litir dofna hraðar en þeir venjulegu en í dag endist 

ljómandi eiginleiki þeirra í allt að fjórar vikur úti á sjó, sem á að samsvara þeim tíma sem 

búist er við að skipbrotsmenn geti lifað af.129  

 

 2.3 Stakkurinn 
 

Sjósókn er rótgróinn hluti af íslenskri menningu, 

enda er landið okkar umlukið hafi. Við tengjumst 

appelsínugulum sérstökum böndum en þar spilar inn  

í bæði hefð og saga sjómennskunnar. Við erum vön 

litnum í umhverfi okkar, nálægt hafinu; baujur, 

flotholt, bátar og vitar auk þess sem sjómenn okkar 

klæðast appelsínugulum klæðnaði frá toppi til táar.  

Árið 2017 gaf Sjóklæðagerðin, einnig þekkt sem 

66° Norður, út ljósmyndabókina Stakkurinn í tilefni af 

90 ára afmæli fyrirtækisins. Bókin, sem er að sjálfsögðu appelsínugul, sýnir áhugaverða 

sögu stakksins í mynd og máli en hann var upphaf eins ástsælasta tískumerkis íslendinga.  

                                                
124 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 198. 
125 Eckstut, „Orange,“ bls. 83. 
126 „Blaze Orange the Biggest Factor in Hunter Safety,“ Pressconnects. 
127 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 198. 
128 Arielle Eckstut, „Orange,“ bls. 83. 
129 Varley, „Orange, the understudy star,“ bls. 198. 

Mynd 11: Svörtuloftaviti, dæmi um 
appelsínugulan vita á Íslandi 
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Hans Kristjánsson, frá Súgandafirði, stofnsetti fyrstu sjóklæðagerð landsins árið 1926 í 

bakhúsi við Laugaveg 42. 130 Þar til höfðu sjómenn klæðst innfluttum stökkum frá Noregi 

og Bretlandi. Með stækkun sjávarútvegar jókst eftirspurn á viðeigandi klæðnaði.131 

Á Sjóminjasafninu í Reykjavík má sjá að snið sjóklæða hafa ekki tekið miklum 

breytingum frá því á árabátaöld, þegar íslendingar fóru til sjós í skinnklæðum. Á síðustu 

áratugum 19. aldar viku skinnklæðin fyrir klæðum úr olíudúk sem var vatnsþéttur með 

skötulifur. Klæðin voru dökk, oftast grábrún en svört þegar þau blotnuðu. Um miðja 20. 

öld tóku gúmmí- og plastefni við í sjóklæðum og þau mátti lita. Upphaflega voru klæðin 

lituð gul en hann var þá talinn vera skærasti liturinn í flórunni.132 

Með aukinni meðvitund um öryggi sjómanna var loks farið að huga að leiðum til þess 

að gera þá sjáanlegri en það gat oft verið spurning um líf og dauða.133 Um miðjan áttunda 

áratuginn var guli liturinn farinn að víkja fyrir þeim appelsínugula.134 Ástæða 

litabreytingarinnar var sú að frekari 

rannsóknir höfðu bent til þess að maður 

sem félli frá borði sæist betur í 

appelsínugulum en gulum.135 

Árið 1977 tók Sjóklæðagerðin upp 

vörumerkið 66° Norður en nafnið vísar 

til upprunans eða breiddargráðunnar 

sem Súgandafjörður liggur við.136 Þá 

var appelsínugulur orðinn ráðandi litur í 

framleiðslu sjóklæðanna.  

Klæðnaðurinn var þó ekki aðeins notaður af sjómönnum. Fyrsta litaða ljósmyndin í 

bókinni Stakkurinn sem sýnir appelsínugul sjóklæði er frá árinu 1973 þar sem unnið var að 

hreinsunarstörfum eftir eldgosið í Heimaey.137 Í bókinni má einnig sjá ljósmyndir af 

starfsfólki í bæjarvinnu, sauðfjárbændum í réttum, leikskólabörnum að leik og unglinga á 

sveitaböllum klæðast sömu appelsínugulu klæðunum.138  

                                                
130 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn (Reykjavík: Sjóklæðagerðin hf., 2017), bls. 7. 
131 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 8. 
132 Sýningartexti, „Klæðnaður sjómanna,“ á Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár, grunnsýning Sjóminjasafns 
Reykjavíkur sem opnuð var í júní 2018.  
133 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 7. 
134 Viðtal við Elvar Hjaltason, 2019. 
135 Sýningartexti, „Klæðnaður sjómanna,“ Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár. 
136 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 65. 
137 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 51. 
138 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 7. 

Mynd 12: Mynd af manni við hreinsunarstörf eftir 
eldgosið í Heimaey úr bókinni Stakkurinn 
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Appelsínugular sjóbuxur og jakkar, treyjur, hjálmar og hanskar eru notuð á 

fiskimiðunum í dag. Þróun vinnufatnaðar á sjó er í takt við þá stöðugu þróun sem  

á sér stað í tækni- og öryggismálum. Skær-appelsínugulir flotbúningar sem notaðir eru í 

dag hafa skipt sköpum í mörgum sjóslysum síðustu ára ásamt ýmsum öðrum öryggisbúnaði 

sem skartar litnum.139  

Appelsínugul sjó- og vetrarklæði hanga 

einnig í þúsundatali í fataskápum 

landsmanna sem grípa til þeirra þegar illa 

viðrar við leik eða störf.140 Appelsínugulu 

sjóbuxurnar eru orðnar að einkennis-

klæðnaði gesta á þjóðhátíð141 en litinn má 

einnig finna á útivistafatnaði, úlpum og 

öðrum tískuvörum merkisins 66° Norður.  

Þetta séríslenska tískufyrirbæri er merki 

um einstakt samband þjóðar við 

appelsínugula litinn sem hefur síðastliðin 

45 ár gert okkur bæði sýnilegri og öruggari 

í myrkri langra vetra við og á Norður-

Atlantshafinu.  

 

 

 2.4 Appelsínugulur í grafískri hönnun  
 

Sjóminjasafnið í Reykjavík var opnað eftir endurbætur í júní 2018 með nýju 

grunnsýningunni Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár.142 Endurbótum safnsins fylgdi ný ásýnd 

og nú er appelsínugulur ráðandi litur í mörkun (e. Branding) safnsins en hann er þar 

                                                
139 Sýningartexti, „Flotbúningur,“ Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár. 
140 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 8. 
141 66° Norður og Jónsson & Le’macks, Stakkurinn, bls. 93. 
142 „Fiskur og Fólk – Sjósókn í 150 ár,“ Borgarsögusafn, sótt 8. nóvember á 
http://borgarsogusafn.is/is/sjominjasafnid-i-reykjavik/syningar/fiskur-folk-sjosokn-i-150-ar. 

Mynd 13: Appelsínugul tískuflík, mynd úr 
vefverslun 66° 
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notaður á móti dökkbláum og hvítum. Sem 

dæmi er merki safnsins nú appelsínugult, 

ásamt leiðarvísi og öðrum merkingum.143 

Litir hafa ekki allsstaðar sömu 

merkingu og geta túlkanir á milli þjóða og 

fólks verið mjög ólíkar.144 Notkun 

appelsínuguls á Sjóminjasafninu er okkur 

íslendingum skiljanleg en hún er kannski 

ekki eins augljós erlendum gestum.  

Appelsínugulur hefur ekki aðeins mismunandi merkingar á milli samfélaga, heldur 

hafa mismunandi birtustig hans og tónar einnig ólíkar merkingar. Í Vestrænum 

samfélögum er djúp-appelsínugulur almennt talinn vera kraftmikill en ljós-appelsínugulur 

mýkri og vinalegri.145 Eins er samspil lita mikilvægt í túlkun og tjáningu. Einn og sér er 

appelsínugulur kraftmikill,  glaðvær og hlýr.146 Með grænum er hann ferskur, með bláum 

skær en með gulum getur hann virkað dempaðri. Með fjólubláum er hann poppaður og 

með svörtum minnir hann einna helst á hrekkjavöku (e. Halloween). Allt fer þetta þó eftir 

framsetningu og samhengi.  

Viðbrögð okkar við litum og túlkanir okkur á þeim geta bæði verið samfélagslegar 

og líffræðilegar.147 Ástæðan fyrir því að við upplifum appelsínugulan sem heitan lit er til 

dæmis ekki aðeins hlutstætt álit okkar eða samfélagsleg túlkun. Lífeðlislegar rannsóknir 

hafa sýnt að undir appelsínugulu ljósi framleiðir líkami okkar meira adrenalín, sem hækkar 

blóðþrýsting og þar með líkamshita okkar.148  

Litir hafa einnig sálfræðileg áhrif á okkur en þegar augu okkar sjá liti sendir heilinn 

skilaboð í innkirtlakerfið sem þá losar hormón sem hafa áhrif á skap og líðan.149 Ótal 

rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka áhrif lita á líðan okkar og hegðun. Endurtekið 

                                                
143 Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár.  
144 Gísli B. Björnsson, „Litur og líftími,“ í Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan og Listaháskóli 
Íslands, 2018), bls. 27.  
145 Jennifer Farley, „Color In Design: Orange,“ Sitepoint, 27. janúar 2010, Sótt 8. nóvember 2019 á 
https://www.sitepoint.com/color-in-design-orange/. 
146 Allison S. Gremillion, „Colors and Emotions: How Colors Make You Feel,“ 99Designs, september 2019, 
Sótt 8. nóvember 2019 af https://99designs.com/blog/tips/how-color-impacts-emotions-and-behaviors/. 
147 Paul Zelanski og Mary Pat Fisher, Colour (England: The Herbert Press, 1993), bls. 30.  
148 Zelanski og Fisher, Colour, bls. 28. 
149 Alina Arhipova, „Color in Design: Influence On Users Actions,“ Tubik, Sótt 8. nóvember 2019 af 
https://tubikstudio.com/color-in-design-influence-on-users-actions/. 

Mynd 14: Auglýsing á samfélagsmiðlum fyrir nýju 
grunnsýningu Sjóminjasafnsins í Reykjavík  
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hefur komið fram að appelsínugulur er hefur örvandi áhrif; hann eykur einbeitingu, 

sköpunarkraft og matarlyst.150 

Þessir eiginleikar appelsínuguls gera hann að vinsælum lit í grafískri upplýsinga- 

merkja- og umbúðahönnun. Eins og fram kemur í kaflanum um öryggishönnun er hann 

einstaklega fær í því að fanga athygli og skera sig frá umhverfi sínu. Hann hefur vinalegt 

yfirbragð en ef meðhöndlaður rétt getur hann sýnt fram á alvarleika og fagmennsku. Hægt 

er að nota hann í forgrunni til þess að beina athygli að mikilvægum fleti hönnunar eða í 

bakgrunni til þess að gefa líflegan eða hlýjan undirtón.151 Appelsínugulur er gjarnan 

notaður til þess að gefa tilfinningu um ferskleika, nýjung, fögnuð eða eitthvað sem er 

spennandi. Hann er einnig notaður til þess að vekja ævintýragirni og efla orku.152 Stundum 

er hann einfaldlega notaður til þess að gefa til kynna ákveðið bragð eins og appelsínu- 

ferskju eða ostabragð.  

Notkun appelsínuguls í merkjahönnun er bæði víð og fjölbreytt. Mörg stór erlend 

fyrirtæki nota litinn eins og; flugfélagið EasyJet, sjónvarpstöðin Nickelodeon, 

mótorhjólafyrirtækið Harley Davidson, tölvuleikjaframleiðandinn Rockstar Game, 

bókaútgáfan Penguin Books, skóframleiðandinn Timberland og hátísku- og lúxusmerkið 

Hermés. Á Íslandi sjáum við appelsínugulan einnig víða eins og í merkjum; Kaffitárs, 

Nýsköpunarstöðvar Íslands, Hagkaupa, versluninni A4, Krafts (stuðningsfélag fyrir ungt 

fólk með krabbamein) og íslenska líftæknifyrirtækinu Keynatura.  

Í rannsókn minni á appelsínugulum ræddi ég við grafísku hönnuðina Atla 

Hilmarsson, Rósu Hrund Kristjánsdóttur og Hörð Lárusson; hvernig þau upplifa litinn og 

hvernig þau nota hann í sinni hönnunarvinnu. Öll voru þau sammála um það að 

appelsínugulur sé sterkur litur. Aðspurð voru þau að auki einróma um að hann væri ekki 

litur sem gæfi til kynna að eitthvað sé ódýrt.  

Rósa benti mér á Actavis, sem var lyfjafyrirtæki í eigu íslendinga sem varð mjög 

stórt á alþjóðamarkaði. Þegar fyrirtækið var sem stærst var merki þess appelsínugult sem 

og mikið af markaðsefni þess. Lyfjafyrirtæki þurfa að vekja traust og var appelsínugulur 

djarft val í því samhengi, sem þó virkaði vel.153  

Hörður tók dæmi um Iceland Express sem var íslenskt lággjaldaflugfélag. Á sínum 

tíma var appelsínugulur notaður við markaðsetningu þess og stóð liturinn þá á móti bláa 

                                                
150 Zelanski og Fisher, Colour, bls. 30. 
151 „Color In Design: Orange,“ Sitepoint.  
152 Stribley, „The history and psychology of colors,“ Canva.  
153 Viðtal við Rósu Hrund Kristjánsdóttur, 2019. 
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litnum hjá keppinautinum, hinu rótgróna Icelandair. Iceland Express var vissulega 

hagkvæmara val en Icelandair en appelsínuguli liturinn átti ekki endilega að standa fyrir 

það, heldur að það væri eitthvað nýtt og ferskt á markaðnum.154  

Í bók sinni Merki og form skrifar Gísli B. Björnsson að litaval í hönnun hafi verið 

háð tæknilegum takmörkunum og því eru mörg af eldri merkjum í grunnlitunum.155 

Appelsínugulur kom inn á markaðinn seinna, eftir því sem tækninni fleytti fram.156  

Appelsínugulur er litur sem dettur í og úr tísku. Í dag er hann í tísku en spurningin 

er hvort hann sé kominn til að vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
154 Viðtal við Hörð Lárusson, 2019. 
155 Gísli B. Björnsson, „Litur og líftími,“ bls. 27. 
156 Viðtal við Hörð Lárusson, 2019. 
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Lokaorð  

 
Appelsínugulur á sér langa og áhugaverða sögu, þó svo að nafn hans hafi komið seint til. 

Hann fékk auðkenni sitt seinna en aðrir litir og mörg orð sem við notum í dag mynduðust 

áður en það kom til. Það útskýrir hvers vegna hann birtist sjaldan í tungumáli okkar, 

jafnvel þegar ástæða er til, og hvers vegna hann er kenndur við ávöxt.  

Appelsínugulur var lengi séður sem heilagur litur og sem dýrmæt afurð frá fornöld 

að endurreisnartímanum. Þegar vinsældir hans jukust og fólk vildi skærari tóna hans fór 

það að kafa í jarðveginn þar sem liturinn fannst í formi eiturefnis.  

Notkun appelsínuguls af Hollensku konungsfjölskyldunni var mögulega hin 

upprunalega persónulega markaðsetning. Liturinn fylgdi ættinni öldum saman og varð loks 

tákn um sjálfstæði og stolt heillar þjóðar, sem enn í dag skartar honum við hvert tækifæri. 

Þjóðarstoltið náði svo langt að lit heillar tegundar grænmetis var breytt, grænmeti sem við 

sjáum í matvöruverslunum og dettur ekki í hug að hafi einhverntíman verið öðruvísi.   

Þróun litarins í gegnum listasögu var mikil, frá því að vera notaður sparlega í að 

þekja stóra fleti og vera notaður einn og sér. Appelsínugulur er notaður til þess að stýra 

hitastigi og til þess að gefa kraft. Hann er notaður þar sem rauður er of þungur og gulur er 

of léttur. Hann er í raun fullkomin blanda þeirra tveggja.  

Hlutverk hans í öryggishönnun er óumdeilt. Hann er notaður um allan heim vegna 

áberandi eiginleika sinna og hefur sú notkun hans skipt sköpum. Tilkoma hans hafði mikil 

áhrif á íslenska sjómennsku og þar með á samfélagið allt. Klæði sjómannanna fóru úr því 

að vera nytjavara í að vera stöðutákn eins vinsælasta tískumerkis landsins. Það er spurning 

hvort Íslendingar geri sér almennt grein fyrir þeirri sterku tengingu sem við eigum við 

litinn. 

Okkar líffræðilega og sálfræðilega svörun við honum er sterk og vissulega getur 

fólk upplifað það sem yfirþyrmandi. Það er staður og stund fyrir sterka liti og liggur það í 

höndum hönnuða að vinna rétt með þá.  

Appelsínugulur hefur skapað sér stóran sess í litaflórunni og með áframhaldandi 

þróun innan samfélagsins er litnum gefin fleiri hlutverk og fleiri gildi. Í hönnun er hann 

sífellt að bæta við sig merkingum en í dag stendur hann fyrst og fremst fyrir ferskleika og 

nýjung.  

Appelsínugulur er ekki bara appelsínugulur, hann er ekki bara heitur eða sterkur. Hann er 

öryggi, ferskleiki, bragð, gleði, saga, hefð og tjáning. Hann er heilt tungumál.  
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Viðauki 1  

Hér má sjá þau verk sem nefnd eru í kafla 2.1  
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