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Útdráttur 

Grænn er litur náttúrunnar – en það er ekki allt og sumt. Í þessari ritgerð er fjallað um 

græna litinn út frá sögu hans, notkun í dag og hvernig hann er nýttur í viss merki (e. logo). 

Skoðað er hvernig liturinn hefur fengið mismunandi þýðingar og hvernig hann hefur verið 

túlkaður í gegnum söguna, hvernig jákvæðar og neikvæðar vísanir hans hafa litað 

tilfinningar fólks og menningu. Í upphafi er rætt um hvernig græni liturinn var túlkaður og 

notaður af Forn-Grikkjum og Rómverjum. Dæmi eru rakin um notkun og upplifun manna á 

grænum frá mismunandi tímabilum sögunnar fram á okkar daga.  

 Grænn hefur fengið á sig bæði góðan og slæman stimpil, verið í miklum metum hjá 

háttbornum einstaklingum, af og til – en einnig hefur hann verið óvinsæll. Á miðöldum var 

hann túlkaður sem litur gróðurs og lifandi náttúru, litur heilbrigðis, ásta og ungdóms. En 

hann stóð líka fyrir hið slæma, eins og djöfla, nornir og eitur, afbrýðisemi, öfund og 

græðgi. Þegar fram leið fór græni liturinn einnig að tákna stöðugleika, ró, ferskleika – hann 

tengdist heilsu, hollustu, náttúruvernd og grósku, svo nokkuð sé nefnt.  

 Orðið náttúruvernd er nokkuð algengt í samfélagi nútímans og grænn er táknlitur 

hennar. Stjórnmálaflokkar, fyrirtæki, samtök áhugamanna um málefni náttúrunnar, allir 

þeir sem vilja leggja áherslu á náttúruvernd vilja hafa grænan lit sem sitt auðkenni. 

Vörumerkjum er breytt, umbúðir endurhannaðar, auglýsingar og plaköt prentuð, allt til að 

fyrirtæki eða félög geti tengt sig við litinn og það sem hann vísar til. Afturhvarf til 

heilbrigðari og náttúrulegri lifnaðarhátta eru efst á baugi í menningu okkar í dag og þar er 

grænn litur allt um lykjandi. 
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Inngangur 

Síðan ég man eftir mér hefur grænn alltaf verið uppáhalds liturinn minn. Ég sækist í að 

eiga hluti sem eru grænir og kannski getur þessi rannsókn gefið mér einhverja skýringu á 

hvaðan þessi aðdáun á litnum kemur. Viðfangsefnið býður upp á vítt svið og hægt er að 

nálgast það frá mörgum hliðum eða sjónarhornum, en þrátt fyrir að ég hafi alltaf sótt í 

græna litinn er ég sjálfur hissa á hvaða vinkla ritgerðarefnið tók og hvert það hélt, þegar 

liturinn var tekinn til rannsóknar.  

Í ritgerðinni er liturinn grænn skoðaður sérstaklega, hvernig hann hefur verið nýttur 

í gegnum söguna, samhengi litarins við náttúru og hvernig menn hafa túlkað hann. Komið 

er inn á hvernig hann var búinn til, gildi hans á hverjum tíma ásamt jákvæðum og 

neikvæðum ímyndunum. Síðan eru dæmi  tekin um notkun hans í hversdeginum, í hlutum, 

vörumerkjum og popp-kúltúr. Hvaða merkingu hefur græni liturinn haft í gegnum tíðina, 

hvernig og hvar notuðum við hann, og hvert er gildi hans í menningu okkar í dag? Þetta er 

rannsóknarspurningin og það sem ritgerðin fjallar um.   

Í fyrsta kafla verður leitað eftir heimildum um notkun græns litar gegnum sögu 

mannkyns. Hvernig Forn-Grikkir og Rómverjar notuðu hann. Á miðöldum tóku menn að 

tengja grænan við náttúruna en á sama tíma var grænn einnig nokkuð óvinsæll, því hann 

var tengdur við nornir, djöfla, dreka, slöngur, krókódíla og eiturgræna froska. Þetta er 

tenging sem enn loðir við litinn í dag. Rannsóknir í litafræði leiddu í ljós að grænn er 

tvílitur og það varð til þess að auðveldara var að búa hann til. Napóleon Bonaparte var 

mikill aðdáandi græna litarins en til dæmis Bauhaus-stefnan útilokaði grænan lit í 

framsetningu sinni – og í abstrakt málverkum margra listamanna var grænn litur sjaldséður 

fram á 20. öld. 

Í öðrum kafla er farið í gegnum eiginleika græna litarins, jákvæða og neikvæða. Þar eru 

vísanir litarins skoðaðar eins og þær eru algengastar í dag, þar sem liturinn grænn er tákn 

um stöðugleika, ró, ferskleika, góða heilsu, hollustu, náttúruvernd, umhverfismeðvitund, 

og margt annað sem álitið er vera jákvætt. Svo lifa enn gömlu neikvæðu tengingarnar, þar 

sem litnum er snúið upp í andstæðu alls þess jákvæða: græðgi, afbrýðisemi og gróðavon. 

 Aldrei hefur umræðan um náttúruvernd verið háværari en í dag. Fyrirtæki hverfa til 

mengunarminni framleiðsluhátta – eða vilja láta sem þau geri slíkt – og menn flokka rusl á 

heimilum sínum og nota endurvinnanleg efni í umbúðir. Pólitískir flokkar setja 
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umhverfismál á oddinn. Auglýsingar og vörumerki sem tengja sig við málefnin leitast við 

að sýna græna litinn. Hugmyndir um afturhvarf til heilbrigðari og náttúrulegri lifnaðarhátta 

eru vinsælar. Þetta gerir það að verkum að í menningu okkar er græni liturinn allt um 

lykjandi, hann er tákn náttúru- og umhverfisverndar til framtíðar. 

. 
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1. Grænn: saga og samhengi  

Talið er að Forn-Grikkir hafi ekki þekkt litinn grænan, sem sagt: að orðið grænn hafi ekki 

verið til í þeirra tungumáli yfir þennan annars nokkuð algenga lit, sem við tengjum gjarnan 

við sjálfa náttúruna í dag. Í myndbandi frá Vox sem heitir The surprising pattern behind 

color names around the world kemur fram að eftir því sem samfélög eru eldri eða 

„frumstæðari“, því færri orð eru til í tungumáli þeirra yfir liti. Fólk í slíkum samfélögum 

notar frekar tilfinningar til þess að lýsa því sem við köllum liti eða hlutum sem eru í 

vissum lit.1 Þetta á líklegast við um Forn-Grikki sem notuðust aðallega við þrjú hugtök til 

þess að lýsa litum: lwukos (hvítur), melanos (svartur) og orðið erythros sem var notað yfir 

nokkuð breiðan skala af rauðum litum.2 Þegar Forn-Grikkir vildu vísa í grænan lit þá 

notuðu þeir orðið kyaneos sem er tengt orðinu cyan og er orðið nú á dögum notað til að 

lýsa grænbláum eða sægrænum litum. Í Grikklandi til forna var orðið kyaneos notað til 

þess að lýsa grænum, bláum, gráum og meira að segja stundum gulum og brúnum litum. Í 

Hómerskviðum er orðið kyaneos notað til þess að lýsa vatni, augnlit, laufum og hunangi.3 Í 

þessu samfélagi Forn-Grikkja voru varla til orð yfir liti. Á seinni hluta nítjándu aldar héldu 

sagnfræðingar, heimspekingar og augnlæknar að Grikkir hefðu verið litblindir en seinna 

var sannað að þeir hefðu einfaldlega ekki orð til þess að lýsa fleiri litum en hvítum, 

svörtum og rauðum.4 

 

1.1. Rómarveldi 

Í Rómarveldi mátti finna orð yfir litinn grænan, ólíkt Forn-Grikklandi. Það er latneska 

orðið virdis sem í dag er notað í latneskum málum eins og frönsku (verd) og ítölsku 

(verde). Orðið virdis er tengt öðrum latneskum orðum sem lýsa styrkleika, karlmennsku, 

vori og hugrekki. Hér eru sterkar tengingar í náttúruna og er það gegnumgangandi þema 

líkt og í dag. Munurinn á Forn-Grikkjum og Rómverjum varðandi þetta gæti verið vegna 

 
1 „The surprising pattern behind color names around the world,“ Vox, maí 2017, sótt 20. október 2019 af:  

www.youtube.com/watch?v=gMqZR3pqMjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ivF8UXwGPRCW0_fcIwYr

PU6Y3_kap8cet4UdG0Tloa-9fCHDm7ifzyVA. 
2 M. Pastoureau, Green: The history of a color (París: Éditions du Seuil, 2013), bls. 14-19. 
3 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 14-19. 
4 M. Pastoureau, Green  The history of a color, bls. 14-19.  
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umhverfisins en landbúnaður var mun algengari á meðal Rómverja. Þrátt fyrir þetta var 

grænn ekkert sérstaklega vinsæll litur meðal Rómverja. Rómverjar notuðu frekar hvítan, 

gulan, rauðan og brúnan.5  

 Fyrr á tímum var mjög erfitt að búa til grænt litarefni til þess að lita til dæmis föt. 

Auðveldara var að gera rauðan og gulan sem voru þar af leiðandi notaðir miklu meira. 

Hægt var að ná græna litnum fram, oftast úr plöntum, en það kom ekki oft vel út og varð 

liturinn yfirleitt gráleitur og daufur. Að blanda saman bláum og gulum til þess að fá út 

grænan var ekki almenn vitneskja á þessum tíma. Þessi grágræni litur sem Rómverjar 

þekktu var einungis notaður af lægri stéttum. Grænn var því alls ekki áberandi í 

hversdagslífi Rómverja.6  

 Seint á blómaskeiði Rómaveldis byrjaði grænn litur að verða vinsælli, og þá í fötum 

kvenna af hærri stéttum og stuttu seinna einnig í klæðum karlmanna. Þessi tíska kom til 

skjalanna þegar Neró varð keisari í Róm. Segja má að Neró hafi verið líflegur og kannski 

nokkuð óvenjulegur keisari, en hann klæddist oft litríkum fötum og þar á meðal grænum. 

Hann er einnig sagður hafa borðað blaðlauk í miklu magni sem hann hélt að gæti hjálpað 

honum við að syngja betur en græni blaðlaukurinn var oft tengdur keisaranum.7 Neró líkaði 

einnig, eins og mörgum Rómverjum, að horfa á skylmingakappa berjast í hringleikhúsum 

Rómarveldis. Þegar hann hafði gert slíkt í langan tíma í einu átti hann það til að hvíla 

augun með því að stara í gegnum smaragð sem er einmitt grænn á litinn. Talið er að 

rithöfundar á þessum tíma hafi leikið þetta eftir, þegar þeir voru þreyttir í augunum, og 

hélst siðurinn fram að miðöldum.8  

 

 

 

 

 

 
5 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 20-25. 
6„Colors of Roman Clothing,“ Roman Empire & Colosseum, sótt 9. nóvember 2019. 

www.tribunesandtriumphs.org/roman-clothing/colors-of-roman-clothing.htm.  
7 Donna Ferguson, „A history of leeks: the food that saved Wales,“ Love Food, 29. febrúar 2012, sótt 9. 

nóvember 2019, www.lovefood.com/news/59310/the-food-that-saved-wales--. 
8 Sarah Emily Bond, „I Wear My Sunglasses at the Fight? The Emperor Nero and the History of 

Sunglasses,“ Sarahemilybond, 22. maí 2016, sótt 9. nóvember 2019, 

https://sarahemilybond.com/2016/05/22/i-wear-my-sunglasses-at-the-fight-the-emperor-nero-and-the-history-

of-sunglasses/. 
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1.2. Miðaldir 

Í Biblíunni er ekki rætt mikið um liti. Af þeim fáu litum sem nefndir eru, eru hvítur og 

rauður algengastir, kannski vegna þess hve táknrænir þeir þóttu vera. Grænn og gulur 

koma mjög sjaldan fyrir. Orðið virdis er ekkert notað til þess að lýsa grænum en plöntur og 

tré eru oftar notuð í staðinn. Þá má nefna það að liturinn blár er varla nefndur heldur á 

nafn. Grænn er yfirleitt notaður eða vísað til hans á einn eða annan hátt til þess að lýsa 

plönturíkinu.9  

 Þrátt fyrir skort á grænum í Biblíunni 

verða miðaldamenn í Evrópu þó nokkuð 

hrifnir af litnum grænum. Hann var 

íkónískur litur plantna en líka litur æsku og 

ástar. Þegar gulur og grænn voru settir 

saman þótti það vera til merkis um að 

eitthvað væri mjög virkt og óstöðugt og þess 

vegna voru trúðar, hirðfífl eða 

skemmtikraftar oft í þessum litum.10 Þessi 

litasamsetning var líka notuð til þess að 

vekja athygli. Grænn var ekki bara litur 

plantna heldur einnig litur vatns og þótti 

vera fallegur, litur sem vísaði í ró. Á 

þessum tíma komu fyrstu tengingar græna 

litarins við heilbrigði – og hugmyndir um 

heilsu og heilbrigði fram – og verður liturinn þá að einkennislit fyrir lyf og apótek eins og 

þekkt er í dag.11 Sem dæmi má nefna fyrirtækið Lyfju hér á landi.  

 Aldingarðar voru nokkuð vinsælir á miðöldum og að sjálfsögðu voru þeir tengdir 

við græna litinn vegna alls þess gróðurs sem þar var að finna. Aldingarður var heilagur 

staður þar sem fólk gat hvílt sig. Talið er að gróðurinn og notkun á aldingörðum hafi 

orsakað nokkuð jákvæða ímynd græna litarins á meðal fólks á þeim tíma.12  

 
9 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 36-39.  
10 Karen Maithland, „What was life like for a court jester?“ History Extra. 22. mars 2019, sótt 9. nóvember 

2019, www.historyextra.com/period/medieval/what-was-life-like-for-a-court-jester/. 
11 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols,“ Igihe. 26. apríl 2017, sótt 9. nóvember 2019, 

https://en.igihe.com/health/the-meaning-behind-pharmacy-symbols.html. 
12 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 58-64.  

Mynd 1. Á þessari mynd er hægt að sjá persónugerð 

af tunglinu sem er í grænu og gulu sem er oft merki 

um röskun og vitleysu. Myndin er eitt af elstu 

dæmum um það. Á miðöldum var tunglið mjög 

breytileg stjarna sem hafði áhrif á örlög manna („Met 

Museum,“ The Met, „Roundel with a Personification 

of the Moon,“ Sótt 23. september 2019, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/46

4560) 
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 Á árunum 1300-1500 tóku vinsældir græna 

litarins að dvína og halda í raun í þveröfuga átt við 

það sem hér hefur verið rætt. Enn var ekki búið að 

finna góða leið til að búa til grænan lit sem gott 

væri að vinna með. Efnafræðilega séð var liturinn á 

þessum tíma mjög óstöðugur og erfiður viðfangs, 

til dæmis þegar nýta átti hann í málningu eða föt. 

Að einu leyti var grænn litur gleði, fegurðar og 

vonar en þó var grænn flokkaður á þessum tíma 

sem slæmur litur og hafði þá tengingu við djöfulinn 

og skepnur hans, nornir og eitur. Hann varð þá 

einnig litur óheppni og ógæfu. Fyrstu grænu 

djöflarnir komu til skjalanna á þessum tíma.  

  Með þessari tengingu hins illa við litinn 

grænan komu einnig aðrar verur náttúrunnar inn í 

myndina; verur sem þykja ekki vera 

eftirsóknarverður félagsskapur, krókódílar, 

froskar og snákar. Slíkar verur voru oft notaðar sem illgjarnar skepnur í sögum og verkum, 

eða sett í hlutverk hins illa. Og allar eru þessar verur grænar.13  

 

1.3. Árin 1500 til 1800 

Á 16. öld var grænn litur enn nokkuð óvinsæll. Hann þótti vera af verri endanum, og 

heldur óvinsældum sínum alveg fram á 18. öld. Þá höfðu málarar notað hreint efni og 

óblandað við sína listsköpun, en þeir byrjuðu ekki að blanda bláan og gulan saman til að fá 

grænan fyrr en í byrjun 18. aldar. Á þessum tíma hafði Isaac Newton uppgötvað litrófið en 

þá var grænn staðsettur nálægt bláa litnum en ekki þeim gula. Listamenn voru samt 

meðvitaðir um að blár og gulur yrðu grænn, væri þeim blandað saman, enda nokkuð 

auðvelt fyrir þá að gera litatilraunir með málningu.14 Hér er gott að hafa í huga að grænn er 

tvílitur en ekki frumlitur. Á þessum tíma voru þó enn margir listamenn sem beittu þeirri 

hefðbundnu aðferð að fá grænan úr kopar eða steinum, en það breyttist smám saman þegar 

 
13 Kendra Cherry, „The Color Psychology of Green,“ Very Well Mind, sótt 1. nóvember 2019,  

www.verywellmind.com/color-psychology-green-2795817. 
14 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 89-96.  

Mynd 2. Í þessu málverki frá 15. öld má sjá hinn 

helga Wolfgang ræða við græna djöfulinn um að 

reisa kirkju. (WTF Art History. 2012. „The Devil 

On Your Bum“. WTF Art History. Sótt 21. 

september 2019: 

https://wtfarthistory.com/post/12556934198/the-

devil-on-your-bum.) 
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litblöndun varð tíðari. Það var ekki fyrr en 17. öld sem blöndun á gulum og bláum var 

stunduð að ráði.15  

 Á 17. öld var talsvert fengist við litrófið og það rannsakað. Francois d‘Aguilon, 

rithöfundur og vinur flæmska listamannsins Peter Paul Rubens, setti fram kenningar um 

„öfgaliti“ (e. extreme colors) sem voru svartur og hvítur, og svo „bælda liti“, sem voru 

gulur, rauður og blár og að lokum, „blandaða liti“, sem eru grænn, fjólublár og 

appelsínugulur. Þessar kenningar hafa haft áhrif á flokkun lita fram til dagsins í dag, og 

einnig hvernig fjallað var um liti og listaverk.16  

 Blár var að nokkuð vinsælum lit á upplýsingaöldinni en það sama er ekki hægt að 

segja um litinn grænan. Það hefur ekki hjálpað grænum að vera tvílitur, og þar af leiðandi 

er hann háður litablöndun, og fyrir utan það var hann enn þá tengdur djöflum og nornum. 

Á þessum tímum þótti grænn vera uppreisnargjarn og æstur litur. Hann var á þeim 

nótunum notaður í pólitíska baráttu – þá sem merki um að eitthvað væri heimilað eða leyft 

og í mikilli mótsögn við rauða litin sem var merki um bann. Hér verður til tengingin við 

umferðarljósin, sem komu seinna til skjalanna eða á 19. öld.17  

 

1.4. Árin 1800 til 2000 

Grænn var uppáhaldslitur Napoleons keisara í Frakklandi. Hann klæddist gjarnan grænum 

fötum og húsið hans var málað grænt. Til þess að fá þennan sérstaka græna lit voru notuð 

eitruð efni en það var ekki vitað fyrr en nokkru síðar, og sumir tengja litinn við dauða 

Napóleons vegna magns arsens. Í útlegð Napóleons á eynni St. Helenu bjó hann í húsi þar 

sem herbergin voru máluð skærgræn, í uppáhalds litnum hans.18 Almennt er talið að orsök 

dauða hans sé vegna krabbameins í maga og arsen eitrunnar, sem er tengd aukinni hættu á  

 

 
15 „Verdigris,“ Pigments through the Ages. Webexhibits, sótt 11 nóvember 2019, 

www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/verdigris.html. 
16 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 167-171.  
17 Andrew McLachlan, „Who invented traffic lights and where were the first ones situated?“ The Guardian, 

sótt 20. október 2019, www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-1460,00.html. 
18 David Jones, „The Singular Case of Napoleon's Wallpaper,“ New Scientist 1982, nr. 96 (14. október 1982): 

bls. 101. 
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magakrabbameini. Greining á hársýni frá honun eftir lát hans leiddi í ljós mikið magn 

arsens.19 Það voru tekin önnur hársýni til þess að bera saman við magn arsens hjá 

Napóleon. Eðlisfræðingar frá Háskólanum í Milano-Bicocca og Háskólanum í Pavia báru 

saman magn arsens í hársýnum frá syni Napóleons 1812, keisaraynjunni Josephine 1816 

og tíu öðrum manneskjum 1826.20 Það fundust leifar af arseni í öllum hársýnunum og 

komu niðurstöður rannsóknanna á óvart. Þessi 200 ára gömlu hársýni sýndu 100 sinnum 

hærra arsen gildi, að meðaltalið en sýni frá einstaklingum í dag. Í byrjun 19. aldar virðast 

því menn jafnvel hafa neytt arsens í fæðu og/eða að greinilega hefur arsen verið til staðar í 

umhverfinu í magni sem nú er talið hættulegt.21  

 Viktoría drottning Bretlands (drottning frá 1837-1901) var einnig hrifin af græna 

litnum og var gjarnan klædd honum frá toppi til táar og með gullduft í hárinu, en gullitaður 

og grænn þóttu passa vel saman í Englandi á þessum tíma. Talið er að hún hafi gætt litinn 

góðu orðspori á nýjan leik. Á þessu tíma var hætt að nota olíulampa en gaslampar voru 

notaðir í staðinn. Birta frá þeim breytti umhverfinu varðandi liti, þannig að nýi vinsæli 

græni liturinn þótti vera fallegur í birtunni frá nýju gasljósunum.22 

 Í mínimalískum stíl Bauhaus-stefnunnar var græni liturinn lítið notaður. Bauhaus 

var þýskur skóli sem rekinn var frá 1919-1933. Þar fór fram kennsla í hönnun, arkitektúr 

og iðngreinum.23 Helsta markmið skólans var að binda endi á hina fastheldnu skiptingu á 

milli myndlistar og handverks, og þjálfa þar með nemendur sína jafnt í listgreinum og 

 
19 David Jones, „The Singular Case of Napoleon's Wallpaper“. 
20 Live Science Staff, „Napoleon Death: Arsenic Poisoning Ruled Out,“ Live Science. 12. febrúar 2008, sótt 

20. október 2019, www.livescience.com/2292-napoleon-death-arsenic-poisoning-ruled.html. 
21 Live Science Staff, „Napoleon Death: Arsenic Poisoning Ruled Out“. 
22 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 182-185.  
23 „Bauhaus german school of design,“ Encyclopedia Britannica, júní 2019, sótt 29. október 2019, 

www.britannica.com/topic/Bauhaus. 

Mynd 3 og 4. Til vinstri: Napóleon í grænum klæðnaði þar sem hann er staddur á Sankti Helenu. Til 

hægri: Napóleon í grænu á fundi með íranskri sendinefnd. 
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tæknilegri verkkunnáttu. 

Áhrifamikil stefna Bauhaus-

skólans var kennd við 

mínimalisma og notkun lita 

takmakaðist að mestu við hvítan, 

svartan, rauðan, bláan og gulan.24   

 Ennþá lifði sú hugmynd 

að grænum fylgdi ógæfa og að 

liturinn væri tengdur djöflum. Með fjöldaframleiðslu kapítalíska hagkerfisins urðu bláir og 

hvítir litir áberandi á fjöldaframleiddum söluvarningi. Hins vegar var grænn mikið notaður 

í leikföng og myndabækur fyrir börn.25 Dæmi um það er Babar, teiknaði fíllinn sem er 

alltaf í grænum fötum og varð hann vinsæll gegnum bæði fyrri og seinni 

heimsstyrjaldirnar. Babar er franskur að uppruna, og kom hann fyrst fram 1931, þá búinn 

til af Jeande Brunhoff. Sagan um Babar hefst á því að móðir hans er drepin af veiðimanni. 

Babar sleppur og yfirgefur í leiðinni frumskóginn, heimsækir stórborg og snýr aftur til að 

segja fyrrum félögum sínum hvernig er að búa í siðmenningu. Vegna ferða sinna og 

þekkingar á siðmenningu er Babar kringdur konungur fílaríkisins, klæddur grænum fötum 

með gyllta kórónu, líklega vegna áhrifa frá tísku Viktoríu Bretlandsdrottningar.26 Þá er 

hann í grænum fötum og með gyllta kórónu sem minnir 

á fagurfræði Viktoríu Bretlandsdrottningar.    

 Hér er við hæfi að minnast enn frekar á 

heimstyrjaldirnar tvær, enda er græni liturinn áberandi í 

þeim báðum. Grænn er þá notaður í búninga 

hermannanna. Hermenn voru ekki lengur hafðir í 

litríkum búningum merktum konungsríki þeirra, eins og 

venjan hafði verið. Nú var lögð meiri áhersla á 

mosagræna búninga svo þeir geti falið sig betur – frekar 

en að þeir væru merktir í bak og fyrir því ríki sem þeir 

börðust fyrir.27  

 
24 „Bauhaus german school of design.“ 
25 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 200-203.  
26 „Cécile de Brunhoff,“ The Telegraph. 9. apríl 2003, sótt 30. október 2019, 

www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1426999/Cecile-de-Brunhoff.html. 
27 Ranman, „Visual Identity: History of the British Army Uniform – Redcoats,“ Thinkingouttabox. 22. mars 

2008, sótt 20 október 2019, https://thinkingouttabox.wordpress.com/2010/03/28/history-of-the-british-army-

uniform-redcoats/. 

Mynd 7. Bresk frímerki sem sýna 

breytinguna á klæðnaði hermanna, frá 

litríkum einkennisbúningum 17., 18. og 19. 

aldar yfir í grænu felubúninga samtímans. 

Frímerkjunum er raðað í öfuga tímaröð.  

 

Mynd 5 og 6: Málverk sem sýna helstu einkenni Bauhaus stefnunnar. 
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 Garðyrkja í borgum var orðin áberandi undir lok 19. aldrar. Hún varð að áhugamáli 

margra og partur að borgarmenningunni. Garðar voru skipulagðir út um allt í stórborgum, 

þar sem það var talið vera hollt að vera í kringum náttúru sérstaklega á þessum tímum 

síðari iðnbyltingarinnar þar sem mikil mengun fylgi flestum iðnaði. Þá voru garðar staðir 

til þess að fá frið og ró frá erli og mengun og ýttu undir sköpunargáfu að sagt var. 

Garðarnir juku á notkun á þessum lit, meðal annars voru bekkir og ruslatunnur höfð græn á 

litinn til þess að þessir hlutir pössuðu betur við plönturíkið og iðjagrænt umhverfið í 

kring.28 

 Í dag hafa íþróttir sterka tengingu við græna litinn. Það er hægt að sjá hann á 

flestum íþróttavöllum enda eru þeir yfirleitt úr grasi eða gerviefnum sem líkja eftir grasi, 

og þar sem spila má fótbolta, ruðning, golf og allar aðrar íþróttir þar sem notast er við gras 

eða gervigras. Aðrar íþróttir sem hægt er að sjá grænan í – þar sem ekki er notast við gras – 

eru til dæmis pool, póker, borðtennis og foosball. Hér má benda á að allt  eru þetta leikir 

sem hugmyndin um heppni skiptir miklu máli og þar af leiðandi einnig áhætta.29 

 

 

 

 Í vistfræðilegu samhengi má segja að grænn tákni lífræna ræktun. Það er erfitt að 

segja að uppáhalds litur manns sé grænn án þess að fólk leiði hugann að þessu lífræna 

samhengi, umhverfisvernd eða vegan-fæði. Þetta er svo algengt að stórfyrirtæki nýta sér 

þessa jákvæðu hugsun sem græni liturinn hefur nú til þess að bæta ímynd sína. Til dæmis 

hefur McDonalds byrjað að nota dökkgrænan lit í vörumerki sitt í Evrópu í staðinn fyrir 

hinn íkoníska skyndibitarauðan sem hann hafur alltaf verið með.30 Það má sjá þetta sem 

leið fyrir fyrirtækið til að skapa tengsl við umhverfisvernd og jafnvel hollustu. Þetta er að 

 
28 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 209-216.  
29 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 209-216.  
30 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 217-221.  

Mynd 8, 9 og 10: Merki Vinstri Græna, GreenPeace og Landvernd. Pólitískar stefnur og stofnanir sem 

tengja sig við umhverfisvernd.  
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minnsta kosti það sem að fyrirtækið er að reyna að koma á framfæri, en farið verður nánar í 

grænþvott síðar í ritgerðinni.31 

 Hér má nefna að blár er lang vinsælasti liturinn að meðaltali í hinum vestræna 

heimi, en grænn kemur þar á eftir. Einn af hverjum fimm eða sex manneskjum í Evrópu 

líkar best við græna litinn.32 Þrátt fyrir alla þessa jákvæðni búa ákveðnir tónar af græna 

litnum enn þá yfir neikvæðum tengingum við eitur, slæma galdra, afbrýðisemi, græðgi og 

öfund (samanber: „að vera grænn af öfund“). En fyrir utan ofan taldar neikvæðar tengingar 

eru líka jákvæðar tengingar áberandi: ró, ferskleiki, ungleiki, harmónía, samúð, náttúra, 

vinskapur, traust og „grænir fingur“. Í gegnum söguna hafa merkingar, skilgreiningar og 

ímyndir græna litarins breyst mikið en í dag hefur hann meðal annars áhrif í 

hversdagslífinu, á efnismenningu, í listsköpun og á ímyndunaraflið. Grænn er að segja má í 

dag, heilbrigður, sterkur, frjáls og náttúrulegur.33 

2. Grænn í hversdeginum, merkjum og popp-kúltúr. 

Hvað er það fyrsta sem manni dettur í hug þegar hugsað er út í græna litinn? Upp í hugann 

gæti komið náttúra, gras, tún eða skógur samsettur af háum sígrænum trjám og runnum. En 

græni liturinn getur einnig tengst fjármálum og peningum, enda eru peningar gjarnan 

hafðir grænir á litinn í teiknimyndum.  

 

2.1. Jákvæðar merkingar 

Upplifun okkar á heiminum í dag er að mörgu leyti byggð á litum. Fólk lýsir hlutum og 

umhverfi gjarnan með litum. Í okkar daglega lífi hafa litir og merki mikil áhrif. Litirnir 

sem fyrirtæki kjósa í merki sín geta haft áhrif á skap, tilfinningar og hegðun neytandans.34 

Það skiptir fyrirtæki máli, að vörumerki þess geti verið hluti af ákvarðanatöku fólks um að 

kaupa vörur frá þessu fyrirtæki. Sálfræðilega er talið að græn merki stuðli að slökun 

hugans og jafnvægi tilfinninga okkar.35  

 

 
31 Laura Nerdy, „McDonald’s going green – I’m lovin’ it,“ Business Nerds. 29. maí 2011, sótt 30. október 

2019, https://businessnerds.wordpress.com/2011/05/29/mcdonald%E2%80%99s-going-green-%E2%80%93-

i%E2%80%99m-lovin%E2%80%99-it/. 
32 M. Pastoureau, Green: The history of a color, bls. 217-221.  
33 Richie Kawamoto, „THE PSYCHOLOGY OF GREEN BRANDING [INFOGRAPHIC],“ Imagibrand, sótt 

1. nóvember 2019, https://imagibrand.com/green-branding/. 
34 Richie Kawamoto, „THE PSYCHOLOGY OF GREEN BRANDING [INFOGRAPHIC]“. 
35 Richie Kawamoto, „THE PSYCHOLOGY OF GREEN BRANDING [INFOGRAPHIC]“.  
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  2.1.1. Græni peningaseðillinn: grænn stöðugleiki 

Fyrstu heimildirnar um græna peningaseðla í Norður-Ameríku eru frá 1861, á meðan á 

Þrælastríðinu stóð. Þrælastríðið eða bandaríska borgarastríðið var háð á árunum 1861 til 

1865 á milli sambandsstjórnarinnar eða „Sambandsins“ og ellefu suðurríkja sem lýstu yfir 

sjálfstæði sínu frá Bandaríkjunum.36 

Árið 1861 gaf  alríkisstjórnin út sinn 

eigin gjaldmiðil til hjálpar við 

fjármögnun stríðsins. Það var létt að 

falsa seðlana á þeim tíma þar sem blekið 

á þeim dofnaði auðveldlega. Snjallir 

glæpamenn gátu klórað blekið af 

seðlum og breytt upphæðinni, eða þeir 

ljósmynduðu þá og prentuðu út 

ljósmyndina, og létu hana líta út sem 

raunverulegan seðil.37 Til að koma í 

veg fyrir falsanir á peningum bjó 

alríkisstjórnin til seðil sem var á annarri hliðinni prentaður með græn-svörtu bleki, sem 

síður dofnaði. Þennan græn-svarta seðil var ekki auðvelt að falsa vegna litarins og þar með 

var auðvelt að sjá muninn á ljósmynduðu eftirlíkingunum.38  

Árið 1929 minnkaði ríkisstjórn Bandaríkjanna stærð allra pappírspeninga til að 

skera niður framleiðslukostnað og setti upp sérstakt kerfi fyrir hverja mynt og magn af 

seðlunum, sem auðveldaði fólki að sjá muninn á raunverulegum seðlum og þeim fölsku. 

Haldið var áfram að prenta minni stærð af seðlunum með grænn-svörtu bleki, því 

samkvæmt U.S. Bureau of Printing and Engraving var til mikið magn af  blekinu, það var 

talið endingargott og liturinn grænn jafnframt talinn tengjast stöðugleika.39 

 

 

 

 
36 Höfundar Encyclopaedia Britannica, „American Civil War,“ 7. nóvember 2019, sótt 27. október 2019 af: 

https://www.britannica.com/event/American-Civil-War.  
37 Esther Crain, „The Fun History Behind Why Money Is Green,“ Forbes, 17. mars 2017, sótt 27. október 

2019, www.forbes.com/sites/learnvest/2017/03/17/the-fun-history-behind-why-money-is-

green/#5a8a90e4451d. 
38 Esther Crain, „The Fun History Behind Why Money Is Green“. 
39 Elisabeth Nix, „Why is American currency green?,“ History. 22. ágúst 2018, sótt 30. október 2019, 

www.history.com/news/why-is-american-currency-green. 

Mynd 11. Eins dollara seðill með græn-svörtu 

prenti sem var notað undir Þrælastríðinu í Norður-

Ameríku árið 1861.  
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 2.1.2. Róandi grænn og Græna herbergið.  

Grænn litur er talinn vera róandi og traustvekjandi. Þetta er þá liturinn eða sá tónn græna 

litarins sem við tengjum við náttúruna utandyra. Á frumstæðara stigi mannsins tengdist 

græni liturinn stöðum þar sem finna mátti vatn, líf og hægt var að finna eitthvað ætt.40 

Kannski þess vegna finnst okkur grænn vera róandi, því hann vísar á líf. Grænt er til staðar 

í flestum rýmum sem við leitum til þegar við viljum vera afslöppuð eins og í görðum og 

skógum. Talið er að nánast hvaða litatónn sem er af grænum hafi róandi áhrif, það virðist 

þó vera sannara um ljósari og daufari tóna græna litarins heldur en þá skæru, en farið 

verður í það síðar.41  

 Flestir kannast við að hafa heyrt talað um græna herbergið. Kannski er hægt að 

tengja þennan róandi eiginleika litarins við hugmynda um græna herbergið (e. The Green 

Room). Á Íslandi er græna herbergið ekki notað að ráði, þó svo að orðið sjálft sé notað en 

græna herbergið er herbergi sem leikarar geta hvílt sig í fyrir sýningu. Það er til dæmis 

notað í Þjóðleikhúsinu, og einnig má heyra sjónvarpsstjörnuna Gísla Martein nota þetta orð 

þegar hann talar við þátttakendur í Evróvísjón í „græna herberginu“, fyrir eða eftir 

sviðsframkomu þeirra. Það er ekki ljóst hvaðan hugtakið kemur, en fyrstu heimildir um 

græna herbergið má rekja til enskra leikhúsa endurreisnatímans.42 Hugtakið birtist þá 

skriflega í gamanleikritinu True Widow eftir enska leikskáldið Thomas Shadwell, sem hann 

gaf út árið 1678.43 Í þessu leikriti má finna orðið green room: „Selfish, this evening, in a 

green room, behind the Scenes, was before-hand with me ...“.44 Hugtakið kemur aftur fyrir 

árið 1697 í leikritinu The Female Wits en í því segir ein persóna: „I’ll treat you all in the 

Green Room, with Chocolate.“45 Orðið Green Room í þessu samhengi gæti hafið komið af 

orðinu „Scene room“ sem er hugtak yfir búningaherbergi eða það að vera baksviðs.46  

 Sumir sagnfræðingar segja að græna herbergið eigi rætur sínar að rekja til 

leikhússins Cockpit-at-Court í London þar sem búningsklefarnir voru klæddir grænum 

dúki.47 Önnur tilgáta er að grænir og rauðir dúkar hafi verið ódýrir á tímabili, og þannig 

mest notaðir til að klæða búningsherbergin og það sem var baksviðs. Þarna verður einnig 

 
40 Kendra Cherry, „The Color Psychology of Green“. 
41 Kendra Cherry, „The Color Psychology of Green“.  
42 Þráinn Ásbjarnarson, „Af hverju er talað um græna herbergið í Evróvisjón?“ Vísindavefur, 1.mars 2019, 

sótt 7. nóvember 2019, www.visindavefur.is/svar.php?id=77135#vv_footnote_note_5. 
43 D. J. Maclennan, „Why Is the Room Where Talent Waits Called the 'Green Room'?,“ Mentalfloss, 20. apríl 

2016, sótt 7. nóvember 2019, http://mentalfloss.com/article/78763/why-room-where-talent-waits-called-

green-room. 
44 D. J. Maclennan, „Why Is the Room Where Talent Waits Called the 'Green Room'?“ 
45 D. J. Maclennan, „Why Is the Room Where Talent Waits Called the 'Green Room'?“ 
46 D. J. Maclennan, „Why Is the Room Where Talent Waits Called the 'Green Room'?“ 
47 D. J. Maclennan, „Why Is the Room Where Talent Waits Called the 'Green Room'?“ 
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til sú venja að hafa rauða dúka í leikhúsum, til þess að draga fyrir sviðið á meðan græni 

liturinn var notaður meira baksviðs. Kannski kom hugmyndin um græna herbergið fram í 

þessu samhengi við rauða litinn til að marka af það sem er baksviðs frá því sem er framan 

við sviðið.48 Hugtakið hefur haldist en í dag er græna herbergið ekki endilega grænt á 

litinn.49  

 Samhvæmt grein frá Freshome.com (húsgagnahönnunar- og arkitektúrsíða) hafa 

græn húsgögn sem aðallitur róandi áhrif.50 Hvort sem það er vísindalega sannað eða ekki er 

það að minnsta kosti ákveðin hugmynd sem hefur verið nokkuð áberandi. Sagt er að það 

hjálpi til við að minnka stress. Kannski tengist hugmyndin um græna herbergið og 

hugmyndin um grænan sem róandi lit, en nú til dags vísar fólk kannski til græna 

herbergisins sem herbergis þar sem fólk á að slaka á, sem er þá tengt þessari hugmynd um 

róandi grænan lit frekar en að herbergið sjálft sé grænt á litinn; eiginleiki græna litarins er 

þá meira tengdur rýminu og virkni þess en ekki endilega við litinn sjálfan.51 

 

 2.1.3. Öðruvísi grænn: græna merki Starbucks 

Önnur jákvæð vísun sem grænn litur virðist búa yfir í dag er vísunin í einhverskonar 

ferskleika. Í náttúrunni er flest sem er grænt ferskt og þessi eiginleiki er nýttur við litaval á 

vörumerkjum. Hér má nefna að öll eftirfarandi vörumerki eru græn á litinn: Starbucks, 

Spotify, Subway og margar bjórtegundir eins og Heineken, Beck‘s og Stella Artois.  

Hér verður Starbucks skoðað sérstaklega í þessu samhengi.  

 
48 Þráinn Ásbjarnarson. „Af hverju er talað um græna herbergið í Evróvisjón?“ 
49 Þráinn Ásbjarnarson. „Af hverju er talað um græna herbergið í Evróvisjón?“ 
50 Mihai, „Room Color and How it Affects Your Mood,“ Fresh Home, 15. febrúar 2019 .sótt 7. nóvember 

2019, https://freshome.com/room-color-and-how-it-affects-your-mood/. 
51 Mihai, „Room Color and How it Affects Your Mood.“ 

Mynd 12: Hér er sést þróun Starbucks merkisins. 
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 Starbucks er stærsta kaffihúsakeðja í heimi.52 Starbucks var lítið kaffihús í Seattle, 

stofnað af Jerry Baldwin, Zev Siegl og Gordon Bowker en í dag má finna um 20.981 

Starbucks kaffihús í 62 löndum. Þeir nefndu fyrirtækið upphaflega Pequod eftir skipinu í 

Moby-Dick bókinni, en nafnið þótti vera skrýtið og varð því þá breytt í Starbucks sem 

kemur einnig fyrir í sömu bók.53  

 Upprunalega merkið sýnir hafmeyju með tvo sporða eða einskonar sírenu. Í grískri 

goðafræði kemur fram að sírenur laði til sín sjómenn. Í Mið-Kyrrahafi má síðan finna eyju 

að nafni Starbuck.54 Fyrsta útgáfan af merki fyrirtækisins var gerð í brúnum lit sem er 

helsti litur kaffihúsamerkja vegna þess að brúna litinn má finna í kaffi og te.55 Merkinu var 

breytt árið 1987 þegar fyrirtækið var keypt af Howard Schultz sem breytti nafninu í 

Starbucks Coffee. Hann gæddi merkið græna litnum sem gerði það að verkjum að 

kaffihúsið skar sig frá hinum brúnu kaffihúsamerkjunum, og gaf heildarútlitinu nýjan 

fersklegan persónuleika meðal annars með stjörnum sem bætt var við merkið. Árið 2011 

var merkið endurhannað vegna 40 ára ára afmælis fyrirtækisins og var það einnig 

einfaldað. Í dag er nokkuð algengt að „tekið sé til“ í eldri merkjum og þau einfölduð.56 Allt 

er tekið í burtu fyrir utan sírenuna og aðeins er haldið í einn lit: græna litinn til móts við 

hvíta grunninn. Hvort græni liturinn hafi stuðlað að velgengni Starbucks skal ósagt látið en 

ljóst er að fyrirtækið skar sig frá öðrum kaffihúsum með þessu litavali í merki sínu.57 

 

 2.1.4. Apótek og heilsa: heilbrigður grænn 

Apótek nota oft græna litinn til auðkenningar. Merki eða tákn sem oftast er notað til að 

vísa í apótek er krossinn sem er tákn björgunar, hernaðar- og almannavarna, og er einnig 

kallaður „gríski krossinn“.58 Krossinn hefur verið algengt tákn lengi og vísar til kristinnar 

trúar.59 Lyfjafræðingarnir fengu þetta tákn – rauðan kross – að láni frá alþjóðastofnun 

Rauða krossins, samtök sem stofnuð  voru seint á 19. öld. Rauði krossinn hafði verið 

 
52 Saumya Raghav, „Starbucks Logo – An Overview of Design, History And Evolution,“ 23. mars 2016, 

Design Hill, sótt 3. nóvember 2019, www.designhill.com/design-blog/starbucks-logo-overview-of-design-

history-and-evolution/. 
53 Saumya Raghava, „Starbucks Logo – An Overview of Design, History And Evolution.“ 
54 Saumya Raghava, „Starbucks Logo – An Overview of Design, History And Evolution.“ 
55 „Brown in Marketing – Color Psychology,“ Artitudes Design, 13. júní 2017, sótt 3. nóvember 2019, 

www.artitudesdesign.com/brown-color-psychology/. 
56 Gísli B. Björnsson, Bryndís Björgvinsdóttir, Merki Og Form (Háskólaútgáfan útgefandi, Listaháskóli 

Íslands útgefandi, 2018) bls. 16. 
57 Saumya Raghav, „Starbucks Logo – An Overview of Design, History And Evolution.“ 
58 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols.“ 
59 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols.“ 
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tekinn upp af mörgum lyfjaframleiðendum sem bættu honum á umbúðirnar sínar.60 Árið 

1913 bannaði Genfarsáttmálinn notkun rauða krossins til lyfjafræðinga sem leiddi til þess 

að þeir tóku upp grænan kross. Sumir 

nefna tenginguna við jurtir sem voru mikið 

notaðar í fyrstu gerð lyfja en aðrir vísa í 

fyrri heimsstyrjöldina þegar útskýrt er af 

hverju krossinn er grænn. Í fyrri 

heimsstyrjöldinni voru læknar og 

lyfjafræðingar í sömu búningum nema 

kraginn var grænn fyrir lyfjafræðinga og 

rauður fyrir lækna.61 

Samkvæmt grískri goðafræði var Hygeia guð lækninga. Hún var dóttir og 

aðstoðarkona Asklepios sem var sonur Apollos og barnabarn Seifs. Goðsagan segir að 

Seifur hafi haft áhyggjur af því að Asklepios myndi gera mannkynið ódauðlegt vegna 

lækningarmáttar síns. Vegna þessa ótta drap Seifur Asklepios með eldingu. Musteri voru 

reist fyrir Asklepios og fundust í þeim dauðir snákar. Þegar þessir snákar voru teknir upp 

lifnuðu þeir við og flúðu í burtu. Fólkið taldi að snákarnir hefður vaknað aftur til lífsins 

vegna lækningarmáttar Asklepios, sem að lokum varð til þess að snákarnir fóru að tengjast 

hugmyndum fólks um lækningu. Hygeia, dóttir Asklepios, helgaði sig musteri hans og varð 

klassíska tákn hennar skál með lækningadrykk og snákur sem drekkur úr henni. Ormurinn 

eða snákurinn er táknrænn fyrir upprisu og skálin heilsu og lækningar.62 Þó að snákar séu 

oft grænir að lit þá er ekki algengt að snákurinn sem vísar til lækninga sé grænn hér á 

landi, til dæmis er hann blár í merki Krabbameinsfélagsins og hvítur á bláum fleti í merki 

Læknafélags Íslands.  

 

 2.1.5. Náttúrulegur grænn og umhverfisvænn 

Tenging græna litarins við heilsu og heilbrigði er einnig tengd hugmyndum okkar um 

náttúruna. Í þeirri tenginu má finna ýmsa jákvæða eiginleika sem fyrirtæki nota til þess að 

koma fram þeirra ímyndun að þau og varningur þeirra sé umhverfisvænn. Allt er vænt sem 

vel er grænt og „going green“ er nýjar umhverfisvænar stefnur sem sjást í pólitík og 

merkjaheiminum. Birgitta Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, hefur bent á 

 
60 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols.“ 
61 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols.“ 
62 Fabrice Humura, „The Meaning behind Pharmacy symbols.“ 

Mynd 13 og 14. Merki yfir apotek. Algengari 

krossinn og tákn Hygeiu, gríska lækninga guðin. 
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að neytendur verði að vera gagnrýnir á fyrirtæki sem nota græna litinn og á varðbergi. Í 

frétt um grænþvott sem birtist á ruv.is í nóvember 2016 kemur fram að orðin 

vistvænt, grænt, og náttúrulegt séu notuð til að tefla á móti löggildum vottunum um 

umhverfisvænar afurðir. Í þessum orðum felast fullyrðingar sem erfitt reynist síðan að 

skilgreina eða færa rök fyrir.63 

Íslensk hollusta er fyrirtæki sem var stofnað af 

Eyjólfi Friðgeirssyni sem býr til og selur matvörur frá 

Íslandi. Íslensk hollusta notar græna litinn í merki sínu, 

líklegast til að undirstrika það að vörur fyrirtækisins séu 

hollar. Önnur íslensk fyrirtæki sem nota græna litinn til að 

vísa til hollustu og heilbrigðis eru til dæmis Himnesk 

hollusta.64 

The Vegan Sociecty var stofnað árið 1944 til þess 

að styðja við vegan-lífstílinn og lifnaðarhætti grænkera, en þeir leitast við að neyta ekki 

dýraafurða og berjast gegn nýtingu þeirra í mat, föt eða annað.65 Þessi stefna notar græna 

litinn mjög mikið og þannig er stefnan gerð mjög 

sýnileg. Af því að vegan-stefnan berst gegn 

grimmilegri meðferð á dýrum fer hún einnig að 

tengjast einhverskonar meðvitund um aðbúnað 

annarra og því að vera meðvituð og kannski „góð“ 

manneskja.66 Græna litnum fylgir því 

einhverskonar boðskapur um gagnrýni og 

meðvitund, en græni liturinn vísar svo einnig til 

þess að eitthvað sé umhverfisvænt og jafnvel 

endurnýtanlegt. Þetta þarf þó ekki að fara allt saman þó svo að græni liturinn sé 

samnefnari. 

 
63 Halla Ólafsdóttir, „Vistvæna merkið skýrt dæmi um grænþvott,“ RÚV, 29. nóvember 2016, sótt 4. 

nóvember 2019, www.ruv.is/frett/vistvaena-merkid-skyrt-daemi-um-graenthvott. 
64 „Íslensk Hollusta.“ http://islenskhollusta.is/.Sótt 4. nóvember 2019. http://islenskhollusta.is/ 
65 „The Vegan Society.“ The Vegan Society. Sótt 4. nóvember 2019. https://www.vegansociety.com/ 
66 „The Vegan Society.“ 

Mynd 15. Merki Íslensku 

Hollustu. 

 

Mynd 16: Mynd sem sýnir dæmi um 

„going green“ merki. 

 

file:///C:/Users/Finnur/Downloads/www.ruv.is/frett/vistvaena-merkid-skyrt-daemi-um-graenthvott
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 Eco-Products er fyrirtæki sem stofnað var af Kent Savage og Steve Savage árið 

1990. Það býr til endurnýtanlegar og úrgangslausar umbúðir og ílát.67 Fyrirtækið tók til 

starfa í Colorado og hefur stækkað mikið í tímans rás. Eftirspurnin á endurnýtanlegum 

matarílátum hefur vaxið þar sem margir vilja vera umhverfisvænir. Í dag selur fyrirtækið 

vörur sínar til fyrirtækja um öll Bandaríkin.68 En hvernig eru vörur þeirra umhverfisvænar 

sem réttlætir  kannski notkun þeirra á græna litnum: vörurnar eru framleiddar með 

sólarorku, bollar eru heldur úr plöntum en plasti og diskar úr sykurreyr frekar en 

frauðplasti.69 Græni liturinn í merki Eco-Products vísar í þetta, líkt og hjá fyrirtækinu 

Íslensk hollusta er tenging við nattúruna og að nýta hana skynsamlega. 

Þegar hér er komið við sögu er augljóst að sum fyrirtæki nýta jákvæða eiginleika 

græna litarins í sín merki til að láta fyrirtækið líta út fyrir að vera umhverfisvænt eða 

framleiða hollar vörur. Grænþvottur (greenwashing) er hugtak sem notað er yfir það, þegar 

lagðar eru fram órökstuddar eða villandi fullyrðingar um umhverfislegan ávinning vöru, 

 
67 Claire J. Dunn, „5 Companies that Really Mean “Green”,“ The Muse, sótt 5. nóvember 2019, 

www.themuse.com/advice/5-companies-that-really-mean-green. 
68 Claire J. Dunn, „5 Companies that Really Mean “Green”.“  
69 Claire J. Dunn, „5 Companies that Really Mean “Green”.“ 

Mynd 17, 18 og 19 Vegan og vegeterian stofnanir og merkin sem þau nota til þess að merkja vegan vörur. 

 

Mynd 20 og 21. Merki fyrirtækis Eco-Products og vara sem þau framleiða: endurnýjanlegur bolli. 
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þjónustu, tækni eða framkvæmd fyrirtækja.70 Samhliða vexti grænu stefnunnar (e. going 

green) hafa sumir tækniframleiðendur og vélbúnaðarframleiðendur einnig stundað 

grænþvott (greenwashing), breytt umbúðum, auglýsingum eða vörumerkjum til að beina 

athygli neytenda að grænni framleiðslu, endurvinnslu eða orkusparandi ávinningi. Ýmis 

félög, einstaklingar eða blaðamenn hafa gjarnan flett ofan af slíkum fyrirtækjum.71  

 Þetta leiðir hugann meðal annars að McDonalds í Evrópu sem skipti út sínum 

hárauða lit fyrir grænan. Þessi stóra skyndibitakeðja hefur 

lengi verið gagnrýnd af umhverfisverndarsinnum fyrir að 

leggja fram órökstuddar eða villandi fullyrðingar um vörur 

sínar og framleiðsluferli.72 Til að bæta ímynd sína hefur 

skyndibitakeðjan reynt að koma til móts við gagnrýnendur 

með átaksverkefnum sem ætlað er að sanna að fyrirtækinu 

sé ekki sama um umhverfi og samfélag.73 Einnig hefur 

fyrirtækið endurhannað veitingastaði og nýtt sjálfbærara 

hráefni og vistvænni framleiðslu. Þá hefur áhersla á hollari 

mat orðið hluti af nýja matseðlinum. Í Þýskalandi og Frakklandi voru opnuð útibú 

McDonald's sem bjóða upp á salatbar. Talið er að þetta salat-útspil keðjunnar hafi aukið 

hagnað fyrirtækisins um 150%.74 Kannski á litabreytingin á merkinu að endurspegla allt 

þetta.75  

 

2.2. Neikvæðar merkingar 

Græni liturinn býr ekki bara yfir jákvæðum tilvísunum, en bent hefur verið á að liturinn sé 

stundum tengdur við djöfla og nornir. Þá er oftast um að ræða dökk-grænan lit, brúngrænan 

lit eða gulgrænan lit. Þessir litir vísa ekki aðeins í eitur og djöfla, heldur einnig í græðgi, 

eigingirni og afbrýðisemi. Þessir neikvæðu grænu tónar eru talsvert notaðar enn þann dag í 

dag til að koma einhverskonar illsku eða „eitruðu“ andrúmslofti á framfæri.  

 
70 Halla Ólafsdóttir. „Vistvæna merkið skýrt dæmi um grænþvott.“ 
71 Halla Ólafsdóttir. „Vistvæna merkið skýrt dæmi um grænþvott.“ 
72 Laura Nerdy, „McDonald’s going green – I’m lovin’ it.“ 
73 Gesche Wüpper, „McDonald's-Filiale stoppt Verkauf von Hamburgern,“ Welt, 18. janúar 2011, sótt 5. 

nóvember 2019, www.welt.de/wirtschaft/article12224789/McDonald-s-Filiale-stoppt-Verkauf-von-

Hamburgern.html. 
74 Laura Nerdy, „McDonald’s going green – I’m lovin’ it.“ 
75 Laura Nerdy, „McDonald’s going green – I’m lovin’ it.“ 

Mynd 22: Mc Donald‘s 

merkið með dökk grænan lit. 
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 Í teiknimyndinni Konungur ljónanna er 

fjallað um Skara, afbrýðisaman frænda aðal 

söguhetjunnar. Hann vill taka við dýraríkinu sem 

konungur þess en Simbi – aðalsöguhetjan 

– stendur í vegi hans.76 Skari er með áberandi 

græn augu. Í myndinni sést hann undirbúa morðið 

á föður Simba og Simba sjálfum. Illska hans leynir 

sér ekki og hann syngur um áætlanir sínar ásamt 

híenum sem ætla að hjálpa honum að framkvæma glæpinn.77 Meðan söngurinn er sýndur er 

allt umhverfið litað í skærum gulgrænum lit, sem einskonar tákn um afbrýðisemi Skara, 

illsku og græðgi. Augun hans eru síðan græn og gul sem eru tákn um óstöðugleika, líkt og 

minnst var á í fyrsta kafla þar sem trúðar eða hirðfífl klæddust þessum litum á miðöldum.  

Annað skemmtilegt dæmi úr nýlegri teiknimynd er The 

Grinch sem er persóna sem sköpuð var af Dr. Seuss.78 Hann er 

þekktastur sem aðalpersóna barnabókarinnar How the Grinch Stole 

Christmas! frá 1957.79 The Grinch er bitur hellisbúandi skepna sem 

hatar jólin. Hjarta hans er „tveimur stærðum of lítið“.80 Eini félagi 

hans er hundurinn Max. Frá hellinum hans getur Grinch heyrt í 

háværri jólahátíðinni sem fer fram í Whoville. Hann er stöðugt 

pirraður og hefur illar fyrirætlanir um að stela gjöfum, jólatrjám og 

mat jólahátíðarinnar.81 Að lokum lærir Grinch þó betri siði. Hjarta 

hans vex skyndilega um þrjár stærðir þegar hann lærir að hegða sér 

betur og fer jafnframt að líða betur.82 Þá fer hann einnig í 

jólasveinabúning,83 en grænn, rauður og hvítur eru litir jólanna sem er nokkuð glaðleg 

litasamsetning. Gulgræni liturinn er ekki lengur aðalfókusinn þar sem hann er núna 

breyttur karakter, glaðlegur og hlýr eins og jólin. Eins og Skari er Grinch afbrýðisamur og 

 
76 femaledragon1234, „The Lion King (1994).“ IMDB. Sótt 4. nóvember 2019, 

www.imdb.com/title/tt0110357/. 
77 Tunfiskurinn, „Lion King (icelandic) Be Prepared +subs&translation,“ janúar 2008, sótt 7. nóvember 2019, 

www.youtube.com/watch?v=0Kdii8bEf5E. 
78 „HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS!,“ Biblio, sótt 5. nóvember 2019, www.biblio.com/how-the-

grinch-stole-christmas-by-seuss-dr/work/673. 
79 „HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS!“  
80 Jack St. Rebor, „How The Grinch Stole Christmas! Jan 29 grinch plot,“ seussblog.wordpress, sótt 5. 

nóvember 2019, https://seussblog.wordpress.com/2013/01/29/how-the-grinch-stole-christmas/. 
81 Jack St. Rebor, „How The Grinch Stole Christmas! Jan 29 grinch plot“.  
82 Jack St. Rebor, „How The Grinch Stole Christmas! Jan 29 grinch plot“.  
83 Jack St. Rebor, „How The Grinch Stole Christmas! Jan 29 grinch plot“.  

Mynd 23. Skari úr Konungur Ljónanna að 

syngja lagið Be Prepared. 

 

Mynd 24. Græni Grinch 

úr How the Grinch Stole 

Christmas! 
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gráðugur. Liturinn hans er gulgrænn eða grænn og 

svo gulur. Hann og Skara má sjá sem ágæt dæmi 

um hvernig græni liturinn er stundum notaður til 

að birta illsku og neikvæðar tilfinningar, líkt og 

gert var á miðöldum. 

 

 

  

Mynd 25: Grinch glaðlegur og hlýr í 

jólasveinabúning. 
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Lokaorð 

 Upplifun okkar á heiminum er að mörgu leyti byggð á litum. Fólk lýsir hlutum og 

umhverfi gjarnan með litum. Í okkar daglega lífi hafa litir og merki mikil áhrif. Litir eru 

þar að auki taldir geta haft áhrif á skap, tilfinningar og jafnvel hegðun manna. Sálfræðilega 

er talið að grænn litur stuðli að slökun hugans og jafnvægi tilfinninga, að minnsta kosti í 

okkar menningu eins og hún er í dag.  

 Í ritgerðinni kemur fram að grænni liturinn virðist hafa marga eiginleika og 

merkingar. Frá því að vera ekki til í orðaforða Forn-Grikkja, hefur hann farið merkinga- og 

tilfinningalega rússibanareið gegnum aldirnar. Oftast og kannski eðlilega var hann 

bendlaður við gróanda náttúrunnar og talinn heilandi og róandi. Hressandi, bendlaður við 

lækningar og talinn litur ástarinnar og ungdóms, en jafnvel á svipuðum tíma og í algerri 

mótsögn við ofangreint, var hann litur púka og norna, eiturs, dreka og snáka, talinn litur 

afbrýðissemi, græðgi og öfundar. Hann var talinn litur byltinga þegar áhrifamáttur hans var 

hreyfanleiki, æsingur og óstöðugleiki. Grænn var uppáhaldslitur Napóleons Bónaparte og 

er jafnvel talinn hafa átt þátt í dauða hans. Viktoría Bretadrottning kom honum í tísku með 

því að klæðast honum frá toppi til táar. Í mínimaliskri einföldun abstraktlistar og í stefnu 

Bauhaus var grænn litur útilokaður þar sem aðeins frumlitir og hvítt og svart voru á 

dagskrá.  

Nú til dags er græni liturinn áberandi í samfélagslegum tískustraumum og 

pólitískum stefnum sem eru tengdar við umhverfisvernd, sjálfbærni eða umhverfisvæna 

hegðun. Litnum er þá stundum stillt upp á móti fjöldaframleiðslu, mengun, 

óendurnýjanlegri orku og er gjarnan þess heldur tengdur við vellíðan, heiðarleika og frið. 

Þá má sjá vísað til litarins ekki aðeins með notkun á honum, heldur er heiti hans partur af 

heiti vissra samtaka. Grænfriðungar hafa til dæmis verið áberandi á síðustu áratugum, þar 

sem grænn er orðinn hugmyndafræðilegur og pólitískur litur og partur af nafngift þeirra en 

Grænfriðungar heita Greenpeace upp á ensku. Þá má einnig nefna Vinstri-Græna. Önnur 

orð sem innihalda græna litinn er til dæmis orðið grænkeri (e. vegan). Í pólitísku samhengi 

er grænn þannig kenndur við flokka sem berjast fyrir umhverfinu eins og til dæmis Vinstri-

Grænir hafa gefið sig út fyrir að gera hér á landi sem og Landvernd sem nýtist við grænan 

lit í merki sínu.  

Afturhvarf til heilbrigðari og náttúrulegri lifnaðarhátta eru vinsælt þema í dag. Og 

má segja að græni liturinn sé þema-litur slíkra hugmynda. Þetta gerir það að verkum að í 

menningu okkar í dag er græni liturinn allt um lykjandi, hann er tákn náttúru- og 
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umhverfisverndar nú og til framtíðar. Jafnvel má ímynda sér að hann eigi aðeins eftir að 

verða æ meira áberandi og vinsælli þegar fram líða stundir.  
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