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Útdráttur 

Segja má að blár litur sé nánast alltaf í augsýn, hvort sem um er að ræða bláa ljósið sem 

skín af símaskjánum, bláar gallabuxurnar sem eru einn vinsælasti klæðnaður í heimi eða 

þegar við horfum upp í heiðbláa himininn, á blá firmamerki eða hafið. Ýmsar vísanir í 

bláan má einnig finna í orðaflaumi hversdagsins; þegar fjallað er um depurð: að vera blár, 

að eitthvað sé fráleitt: út í bláinn, að einhver sé auðtrúa: blásaklaus, eða bláeygur, eða um 

klámfengið efni: blá mynd. Markmið þessa verks er að greina hinar ýmsu merkingar og 

birtingarmyndir bláa litarins í menningu og orðræðu. Það er gert með því að taka fyrir 

fjögur litarefni sem hafa haft mikil áhrif á þróun bláa litarins, notkun hans og þær 

merkingar sem bendlaðar hafa verið við hann. Þá eru tekin fyrir dæmi um 

þverstæðukenndar huglægar merkingar litarins, hvaðan má rekja uppruna þeirra og hvernig 

þær birtast í dag. Í blálokin er merking bláa litarins í grafískri hönnun greind út frá 

nokkrum dæmum, þá aðallega notkun hans í firmamerkjum. Blái liturinn virðist vera í eðli 

sínu margslunginn og þverstæðukenndur, og eins og önnur fyrirbæri búin til af manninum 

þá er hann þegar öllu er á botninn hvolft ekkert annað en það: tilbúið fyrirbæri. 
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Inngangur 

Ég á eineggja tvíburasystur sem heitir Unnur og höfum við systurnar alltaf verið mjög 

nánar. Þegar við vorum yngri átti hún bláa úlpu og bláa húfu og alltaf þegar hún klæddist 

þessum flíkum sagði vinur okkar: „Unnuuuuuur, af hverju ertu svona blá? Ertu að kafna?“ 

og fór svo að skellihlæja. Við gátum ekki með nokkru móti skilið hvað var svona fyndið 

við þetta. Það var ekki fyrr en mörgum árum seinna að við „föttuðum djókið“, þegar við 

sáum kvikmyndina Sódóma Reykjavík frá árinu 1992. Þar heyrist karakterinn Brjánsi fara 

með þessa línu í samtali um kvenhetjuna Unni. Það má segja að þessi lífsreynsla sé 

kveikjan að ritgerðarefni mínu, það er að segja orðsifjafræði og myndlíkingar; hvernig 

sama orðið getur haft mismunandi merkingu eftir samhengi. Liturinn blár er nokkuð 

áberandi enda hefur hann margvíslegar merkingar í tungumálinu okkar – ekki færri en hin 

mörgu sjónrænu blæbrigði hans. 

Í umfjöllun um bláa litinn er nauðsynlegt að minnast strax á Arabíuskagann því 

flest þeirra efna sem gefa af sér bláa tóna koma þaðan. Liturinn hefur því lengi verið 

áberandi í heimi Araba og arabískri menningu. Hann lék þá einnig stórt hlutverk meðal 

Forn-Egypta og eins er hann mjög áberandi í samfélögum Gyðinga. Blár litur kemur hins 

vegar nokkuð seint til Vesturlanda, og líkt og aðrir litir þá hefur hann mjög mismunandi 

menningarleg gildi og vægi eftir löndum og landssvæðum. Þegar listamenn á Vestur-

löndum gátu loks nálgast litinn, þá sérstaklega afbrigði hans unnið úr asúrsteininum 

svokallaða – sem var verðmætari en gull – var hann yfirleitt notaður til þess að túlka heilög 

og guðleg fyrirbæri eins og Maríu mey. Hér á eftir verða litarefnin skoðuð betur og þau 

ferli sem liggja að baki vinnslu á bláum lit. 

Í popp-kúltúr 20. aldar verður ákveðin upplausn varðandi vísanir bláa litarins 

áberandi. Segja má að þá fari merking bláa litarins um víðan völl. Helst má nefna að heil 

tónlistarstefna er einfaldlega nefnd „the blues“ og þá eru gerðar ófáar kvikmyndir sem 

merktar eru sem ljósbláar eða bláar, eftir því hversu klámfengnar þær eru. Í bandarískum 

og breskum bíómyndum kynnumst við þeim sið að fyrir brúðkaup þarf hver brúður 

„eitthvað gamalt, eitthvað nýtt, eitthvað að láni, eitthvað blátt“ til að klæða sig í eða 

skreyta sig með. Þá þekkist einnig tenging milli bláa litarins og sakleysis, það að vera 

blásaklaus eða bláeygður merkir að vera algerlega saklaus eða auðtrúa. Hér á eftir verða 

þessar og fleiri huglægar merkingar litarins kannaðar, en þær eru margar og þverstæðu-

kenndar eins og dæmin „feeling blue“ sem lýsir sorg, og svo „blue skies“ sem lýsir von  
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og gleði sýna. Að lokum verða tekin fyrir dæmi um blá firmamerki og hvert hlutverk 

litarins er í hönnun þeirra. 

Að þessu sögðu má velta fyrir sér hvort hægt sé að finna einhvern samnefnara í öllu 

þessu kraðaki, einhvern „bláan þráð,“ sem rennur í gegnum aldirnar og spinnur þennan vef 

ólíkra merkinga, blæbrigða og tilfinninga bláa litarins. Ef slíkt er ekki hægt, má samt 

spyrja: hverjar eru helstu fjölþættu merkingar litarins? Og einnig: hvernig birtist þá þessi 

fjölþætta og oft djúpstæða merking litarins, sem leikur svo stórt og veigamikið hlutverk 

innan lista, samfélaga og tjáninga á tilfinningum og trú? Niðurstaða þessa verks er að blár 

litur er í raun félagslegt fyrirbæri sem einkennist meðal annars af mótsögnum – um leið og 

hann tekur mið af samfélögum og menningu hvers tíma. 
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1. Saga og náttúra 

Þrátt fyrir það að við mannfólkið búum á bláum hnetti, á svæðum umluktum bláu hafi  

– undir bláum himni – þá hefur reynst erfitt að finna og þróa náttúruleg blá litarefni. Þó 

hafa nokkur slík efni dúkkað upp í gegnum árþúsundin og sum jafnvel orðið gulls ígildi. 

En sökum þess hve sjaldgæf blá litarefni eru í náttúrunni þurftu menningarsamfélög fyrri 

tíma að nýtast við ákveðna tækniþekkingu og vísindi til þess að búa til bláa litinn. Þó svo 

að blái liturinn sé í dag einn af grunnlitunum í litakerfinu, sem er samansett af bláum, 

gulum og rauðum, þá var það ekki alltaf svo. Sú hugmynd að blár sé grunnlitur er í raun 

„nokkuð nútímaleg og Evrópumiðuð,“1 eins og málarameistarinn David Coles orðar það  

í bók sinni Chromatopia: An Illustrated History of Colour. Hann bendir á að í fornöld hafi 

blár litur ekki verið álitinn litur út af fyrir sig, heldur var hann afbrigði af svörtum eða 

dimmum lit.2 Reyndar var öll orðanotkunin í kringum liti meira fljótandi þá en nú. 

Mikilvægt er að hafa í huga þegar farið er út í greiningu á litum, hvort sem það er 

greining á blæbrigði lita, sögu þeirra eða notkun, er að umfram allt eru litir félagslegt 

fyrirbæri sem mótast af sýn og þekkingu samfélags hvers tíma. Franski sagnfræðingurinn 

Michel Pastoureau ítrekar þennan punkt í bók sinni Blue: The History of a Color: 

Það er samfélagið sem „býr til“ lit, skilgreinir hann, gefur honum merkingu, byggir 
upp tákn hans og gildi, ákvarðar notkun hans og hvort hann sé viðeigandi eða ekki. 
Listamaðurinn, menntamaðurinn, mannlíffræði og meira að segja náttúran hafa í 
raun enga stjórn á þessu ferli sem felst í að tileinka lit merkingu sína.3 

Hér verður sjónum beint að fjórum bláum blæbrigðum og litarefnum þeirra, sem hafa átt 

stóran þátt í að skrifa sögu litarins eins og við þekkjum hann í dag. Fyrst ber að nefna 

litarefnið kalsíum kopar silíkat sem var uppgötvað af Forn-Egyptum og er að segja má 

forveri bláa litarins. Þaðan verður skyggnst inn í táknheim og sögu „litarins“ tekhelet sem  

er blái liturinn sem prýðir meðal annars fána Ísraelsríkis. Því næst verður hálfeðalsteinninn 

lapis lazuli, eða asúrsteinn á íslensku, skoðaður en þá helst hlutverk litar sem unnið er úr 

steininum og kallast ultramarine. Þeim lit bregður gjarnan fyrir í túlkunum listamanna fyrri 

tíma á Maríu mey. Í lok kaflans er rakin blóðug saga indígóplöntu-vinnslu og litarefnisins 

sem hún gefur af sér, indígó. Þessi fjögur efni eru tekin fyrir sérstaklega sökum þess að þau 

kollvörpuðu þróun bláa litarins í ákveðnum samfélögum fyrri tíma, og urðu þess valdandi 

 
1 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour (London: Thames & Hudson, 2018), 2. 
2 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour, 2. 
3 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 10: „It 
is society that “makes” color, defines it, gives it its meaning, constructs its codes and values, establishes its 
uses, and determines whether it is acceptable or not. The artist, the intellectual, human biology, and even 
nature are ultimately irrelevant to this process of ascribing meaning to color.“ 
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að blái liturinn er jafn áberandi í dag og raun ber vitni. Þar að auki eru þessir fjórir litir allir 

framleiddir á mismunandi máta og gefa því nasaþef af þeirri fjölbreyttni sem finna má í 

bláum litum og litarefnum. 

1.1. Forn-Egyptar: Samspil tækni og menningar 

„Egyptian blue“ eða kalsíum kopar silíkat (CaCuSi4O10 

eða CaOCuO(SiO2)4) var litur, eða í rauninni litarefni, 

sem Forn-Egyptar þróuðu fyrir nærri 5000 árum. 

Litarefnið er talið vera fyrsta gervilitarefnið í sögu 

mannkyns. Í bók sinni The Secret Lives of Colour 

minnist menningarsagnfræðingurinn Kassia St Clair á  

að á tímum Forn-Egypta voru til blá litarefni, eins og 

steinefnin asúr og túrkís, en asúrsteinninn var erfiður  

í vinnslu og túrkíssteinninn var bæði sjaldgæfur og dýr 

(sem og asúrsteinninn lapis lazuli sem verður fjallað  

um síðar).4 Sökum þessa þróuðu Forn-Egyptar ákveðna 

tækni til þess að kalla fram litinn. Litarefnið sem þeir 

fundu upp krafðist mikillar nákvæmni í vinnslu, en til  

að ná því fram þurfti að hita kalk, kopar, kísiltvíoxíð  

og natrón við um 830°C. Við hitann varð efnið að gler-

kenndu föstu formi sem var mulið niður og hitað upp aftur við um 850–950°C til þess að 

kalla fram sterkan bláan lit.5 Litarefnið sem fékkst úr því ferli var sérlega fjölhæft þar sem 

það gat verið jafn dökkt og asúrsteinn og jafn ljóst og túrkís – allt eftir því hversu fínmalað 

það var hverju sinni.6 Framúrskarandi hæfni Forn-egypskra efnafræðinga var álitin birtast í 

tækniþekkingunni sem gerði þeim kleift að draga fram þessi blæbrigði af bláum lit.7 

 
4 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour (London: John Murray, 2016), 196. 
5 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, 197 og David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of 
Colour, 29. 
6 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, 197. 
7 Paul Brack, „Egyptian blue: more than just a colour,“ Chemistry World, 2. október 2015, sótt 12. september 
2020 af www.chemistryworld.com/feature/egyptian-blue-%09more-than-just-a-colour/9001.article. 

Mynd 1 Höfuðfat Nefertiti. 
Brjóstmynd af drottningunni 
Nefertiti (c. 1370–1330 f. Kr.) af 
átjándu konungsætt Egyptalands til 
forna, eftir Thutmosis. Gerð u.þ.b. 
1340 f. Kr. 
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Blár varð að mikilvægum lit í samfélagi og menningu Forn-Egypta. Hann var bæði 

litur himnanna og fljótsins Níl sem rennur í gegnum landið og er uppspretta alls lífs á þessu 

heimssvæði. Liturinn táknaði því sköpun, frjósemi og heilagleika. Hægt er að sjá mörg  

dæmi um notkun litarins í menningu Forn-Egypta, til dæmis var höfuðfat drottningarinnar 

Nefertiti (u.þ.b. 1370–1330 f. Kr.) málað í bláum lit (mynd 1). Litarefnið var líka notað  

í veggmyndir, skúlptúra og steinkistur í þeim tilgangi að fæla burt ill öfl og laða að gæfu  

og velgengni.8 Nokkuð algengt var að láta smáa bláa muni fylgja látnum einstaklingum til 

grafar vegna verndarmáttar þeirra. Sem dæmi um bláan verndargrip má nefna flóðhestinn 

William (mynd 2) sem hefur dvalið á listasafninu Metropolitan Museum of Art í New York 

undanfarin hundrað ár. Talið er að honum hafi verið komið fyrir í gröf um 1961–1878 f. 

Kr. í því skyni að vernda eiganda sinn á þeirri vegferð sem tók við eftir dauðann. Þá má 

einnig nefna að höfuðguð egypskar goðafræði, Amun-Ra, var oftast sýndur með bláa húð 

og/eða hár til merkis um heilagleika hans. 

Notkun og framleiðsla bláa litarefnisins dreifðist frá ríki Egypta til annarra 

samfélaga fornaldar og varð vinsælt í Rómaveldi og Mesópótamíu. Hinsvegar glataðist 

þekkingin á framleiðslu þess við fall Rómaveldis. Framleiðsluferlið og efnið var síðan 

„fundið upp“ aftur þegar efnafræðingurinn og uppfinningamaðurinn Sir Humphrey Davy 

fann litlar kúlur af litarefninu við uppgröft í Róm um árið 1880. Þá var efnasamsetning 

 
8 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 22 (texti við mynd 7). 

Mynd 2 Flóðhesturinn William. Fannst í grafhýsi ráðsmannsins Senbi II, af 
tímabili tólftu konungsættarinnar í sögu Egyptalands til forna. Gerður u.þ.b. 
1961–1878 f. Kr. 
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litarefnisins greind að nýju og framleiðsluferlið endurskapað.9 Kassia St Clair leggur fram 

eftirfarandi tilgátu um hvers vegna framleiðsluferlið og litarefnið hafi glatast í svo langan 

tíma: er dró úr eftirspurn eftir bláum litarefnum minnkaði þörfin fyrir að sjá til þess að 

komandi kynslóðir kynnu uppskriftina. Þá gæti einnig breytt sýn á verðmæti hafa spilað 

hér inn í, en vestræn menning virðist hafa kosið litarefni unnin úr náttúrulegri efnum, eins 

og ultramarine, fram yfir egypska bláa gervilitarefnið.10 

1.2. Hinn umdeildi tekhelet 

Hugmyndir um tengsl bláa litarins við heilagleika, guðleika og stórfengleika má finna víða 

um heim. David Scott Kastan, prófessor í ensku við Yale háskóla, og Stephen Farthing, 

myndlistarmaður, nefna í bókinni On Color ýmis samhengi bláa litarins við hið heilaga: 

„bláa húð hindú-guðsins Vishnu, lækningamátt hins bláa Buddha, bláa túrbana sem margir  

Sikhar hafa borið, bláu rendurnar í bænasjali Gyðinga og hina stórkostlegu bláu mosku í 

Istanbúl.“11 Þessar bláu rendur í bænasjali Gyðinga eru litaðar í litnum tekhelet, lit sem er 

minnst á 49 sinnum í Biblíunni og sagður vera svo fullkominn og glæsilegur að vart var 

hægt að koma því í orð.12 Þessi litur, stundum kallaður biblíu-blár, er umdeildur og er saga 

hans afar margslungin og áhugaverð. 

 
9 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour, 29. 
10 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, 197. 
11 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color (New Haven, CT: Yale University Press, 2018), 109: 
„Vishnu‘s blue skin, the healing power of the blue Buddha, the blue turbans worn by many Sikhs, the blue 
stripes of the Jewish prayer shawl, and the glorious Blue Mosque in Istanbul“. 
12 Noga Tarnopolsky, „The Bible described it as the perfect, pure blue. And then for nearly 2,000 years, 
everyone forgot what it looked like,“ Los Angeles Times, 10. september 2018, sótt 11. október 2020 af 
www.latimes.com/world/la-fg-israel-blue-20180910-htmlstory.html. 

Mynd 3 Murex trunculus. Snigill sem talið er að hafi verið 
notaður til þess að framleiða litinn tekhelet, en seyting hans 
gefur af sér efni sem má vinna í blátt litarefni. 
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Í Biblíunni er ekki tekið fram hvernig eða 

hvaðan tekhelet liturinn kemur, en samkvæmt 

Talmúð, trúarlegri lögbók Gyðinga, er liturinn 

fenginn frá sjávarlindýrinu hillazon. Í skrifum 

sínum nefnir ísraelski sagnfræðingurinn Gadi Sagiv 

að almennt sé talið að tekhelet sé framleiddur úr 

seytingu (e. secretion) snigils en þekkingin um 

hvaða snigill það var og hvernig framleiðsluferlið 

fór fram glataðist uppúr sjöundu öld.13 Það var svo ekki fyrr en á níunda áratug síðustu 

aldar að liturinn var „enduruppgötvaður,“ en þá náðist að framleiða bláan lit frá seytingu 

murex trunculus eða hexaplex trunculus snigilsins sem má finna við strendur 

Miðjarðarhafs (mynd 3). 

Í umfjöllun Noga Tarnopolsky kemur fram að heill hellingur  

af skeljum murex trunculus snigla og rústir litagerðar hafi fundist 

við fornleifauppgröft við Dor Beach á landssvæði sem tilheyrir nú 

Ísraelsríki.14 Sagiv útskýrir litarefnið sem finna má í seyti sniglanna 

sem „vökva sem inniheldur efni sem breytist í fjólublátt litarefni 

þegar það kemst í snertingu við loft og ljós.“15 Þó svo að litarefnið 

sjálft sé fjólublátt að lit þá litaði það efni gult við fyrstu tilraunir. 

Það var efnafræðingurinn Otto Elsner sem uppgötvaði að þegar 

blekið frá sniglunum komst í snertingu við sólarljós varð það 

himinblátt að lit. 

Fræðimenn hafa ekki getað sammælst um nákvæman blæ 

tekhelet, en allt frá miðöldum hafa komið fram kenningar sem 

kveða á um að hann hafi verið ljósblár, grænn, indígóblár, fjólublár, 

dökkblár og jafnvel svartur. Ríkjandi skoðunin, og jafnframt nútíma 

þýðing hebreska orðsins, er sú að tekhelet sé ljósleitur blár. Sagiv 

nefnir að uppgangur síonista og fána þeirra, sem er líka fáni 

 
13 Gadi Sagiv, „Dazzling Blue: Color Symbolism, Kabbalistic Myth, and the Evil Eye in Judaism,“ Numen 64 
(mars 2017), DOI: 10.1163/15685276-12341459, 186. 
14 Noga Tarnopolsky, „The Bible described it as the perfect, pure blue. And then for nearly 2,000 years, 
everyone forgot what it looked like.“ 
15 Gadi Sagiv, „Deep Blue: Notes on the Jewish Snail Fight,“ Contemporary Jewry 35 (maí 2015), DOI: 
10.1007/s12397-015-9138-1, 302–3: „a liquid that contains substances that when exposed to air and light are 
converted into purple pigments.“ 

Mynd 4 Fáni Ísraelsríkis og síonista. 

Mynd 5 Tzitzit kögur 
bænasjalsins tallit þrætt 
tekhelet bláum þráðum 
sem Gyðingar bera alla 
jafna annað hvort við 
bænir eða undir 
hversdagsklæðnaði. 
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Ísraelsríkis, hafi átt þátt í að innsigla hina ríkjandi skoðun.16 Á fánanum eru tvær bláar 

rendur á hvítum fleti og milli þeirra situr Davíðs-stjarnan (mynd 4). Hönnun fánans sækir 

innblástur í tallit, bænasjal Gyðinga (mynd 5), en í kögur sjalsins (h. tzitzit) eru þræddir 

tekhelet þræðir sem ísraelska blaðakonan Eliana Rudee segir að eigi að minna á Guð og 

boðorð hans.17 

1.3. Lapis lazuli, ultramarine og María mey 

Ultramarine, eða handan hafsins – ef nafnið  

er beinþýtt úr latínu – er sá litur sem fæst þegar 

hálfeðalsteinninn lapis lazuli er mulinn niður. 

Lapis lazuli, eða blái steininn, er afar sjaldgæfur 

steinn en hann má finna á landsvæðum sem nú 

tilheyra Síberíu, Kína, Tíbet, Íran og Afganistan. 

Vesturlönd fengu sinn skerf af litnum frá 

Afganistan, en steinninn barst til Vesturlanda frá 

þessu svæði eftir Silkiveginum ásamt öðru hráefni og varningi. Ansi tímafrekt er að vinna 

litinn úr steininum þar sem að gylltar og hvítar æðar renna í gegnum hann (mynd 6). Áður 

var talið að gylltu æðarnar væru ósvikið gull, en svo er ekki heldur eru þær úr glópagulli 

eða brennisteinskís (e. iron pyrite). Þótt svo að um glópagull sé að ræða hækkaði gyllti 

liturinn verðmæti steinsins til muna.18 

Litarefnið ultramarine, og steinninn lapis lazuli, var dýrari en gull og má rekja 

verðmæti þeirra til nokkurra þátta. Það var ekki auðvelt að nálgast steininn né vinna úr 

honum litarefni. Steinninn er afar sjaldgæfur og þar að auki var erfitt að vinna hann úr 

jörðu sökum þess hve harður hann er. Æðarnar sem renna í gegnum hann, sem eru 

brennisteinskís og hvítt kalsít (e. white calcite), þarf að einangra frá bláa litarefninu með 

sérstökum aðferðum. Sé það ekki gert verður liturinn hvorki eins sterkur né fallegur. David 

 
16 Gadi Sagiv, „Deep Blue: Notes on the Jewish Snail Fight,“ 295. 
17 Eliana Rudee, „‘Out of the blue,’ regal biblical color ‘tekhelet’ returns to modern Israel,“ Jewish News 
Syndicate, 3. júní 2018, sótt 11. október 2020 af www.jns.org/out-of-the-blue-regal-biblical-color-tekhelet-
returns-to-modern-israel/. 
18 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 21. 

Mynd 6 Hálfeðalsteinninn lapis lazuli. 
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Coles lýsir ferlinu sem svo: „Þessi flókna og tímafreka 

uppskrift lýsir því hvernig hægt sé að mala lapis lazuli og 

blanda við [bý]vax og kvoðu svo úr verði deig. Deigið er 

svo hnoðað með erfiði í basalausn til þess að draga fram 

bláa lazúrítið.“19 Úr urðu einskonar klumpar af litarefni sem 

ferðuðust svo eftir Silkiveginum að ströndum 

Miðjarðarhafs þar sem þeim var komið fyrir um borð í 

skipum sem sigldu til Feneyja. Þaðan voru þeir keyptir og 

seldir um alla Evrópu.20 

Vegna þess hve verðmætur og dýr þessi djúpblái 

litur var, er ekki furða að hann hafi verið notaður sparlega. 

Notkun á bláum yfirhöfuð í kristinni myndlist hófst ekki fyrr en um það bil á níundu öld 

þegar blár var notaður sem bakgrunnslitur til þess að vísa til guðlegrar nærveru 

viðfangsins.21 Það var svo á sirka tólftu öld sem blá klæði Maríu meyjar urðu allsráðandi í 

myndlist. Fyrir þann tíma var hún yfirleitt túlkuð í 

dökkum klæðum sem vitnisburður um sorgina sem 

fylgdi henni eftir lát sonar hennar, Jesú Krists. Á 

miðöldum varð tilbeiðsla til meyjarinnar sífellt algengari 

og heilagleiki hennar var settur fram í formi gylltra og 

blárra klæða (mynd 7) sem eru vísun í návist Guðs og 

guðlegs ljóss.22 Þessi túlkun á Maríu mey í bláum 

klæðum varð til þess að vinsældir litarins jukust til 

muna. Ímynd meyjarinnar sem raunamæddrar ungrar 

konu sveipaðri bláum klæðum, sem hylja líkama hennar 

og höfuð (mynd 8) þóttu vera til merkis um „stöðu 

hennar sem drottning himnanna, milliliður milli guðs og 

manna“ – og liturinn blái varð svo til þess að fólk gat 

strax borið kennsl á hana.23 

 
19 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour, 65: „This complicated and time-consuming 
recipe describes how to grind lapis lazuli and mix it into a paste of wax and resins. The paste is laboriously 
kneaded in an alkali solution to draw out the blue lazurite.“ 
20 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, 182. 
21 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 40. 
22 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 44. 
23 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour, 3: „her position as the queen of heaven, an 
intermediary between God and humanity.“ 

Mynd 7 „The Wilton Diptych,“ 
málað í kringum 1395–9. María mey 
klædd bláu með gylltan geislabaug. 

Mynd 8 „Virgin of Sorrows“ eftir 
Philippe de Champaigne, máluð um 
1640. María mey syrgir son sinn klædd 
bláu. 
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1.4. Blóðug saga indígóblás 

Hinn bláleiti indígólitur fæst úr laufblöðum plantna 

af ertublómaætt (l. fabaceae) og hafa þær verið 

notaðar til þess að lita efni blátt í árþúsundir,  

þá helst plantan Indigofera tinctoria (mynd 9). 

Samkvæmt Kassia St Clair má áætla að fólk hafi 

uppgötvað ferlið til þess að kalla fram blátt litarefni 

úr þessum plöntum á mismunandi stöðum og tímum 

á jörðinni.24 Í þessu samhengi er talað um litarefni 

indígólitarins sem „dye“ á ensku en ekki „pigment“. 

Munurinn á þessu tvennu felst í því að „pigment“ er borið á efni á meðan efni draga í sig 

það sem kallast „dye.“25 

Ferlið sem notað er til að búa til blátt litarefni úr laufum indígó-plantna hefur ekki 

breyst í hundruðir ára en áðurnefndur David Coles lýsir því vel: 

Knippi af indígó laufum eru sett í u.þ.b. meters djúpt fat fyllt af basísku vatni. 
Trjábolir eru lagðir yfir laufin til þess að halda þeim á kafi þar til að litarefnið fer að 
skila sér úr laufunum sem gerist við gerjun þeirra. Þegar vatnið verður grænt er 
vökvanum hellt í annað fat. Þau sem verka indígó laufin taka sér á stöðu í fatinu og 
stappa vökvann ötullega til þess að hefja tæringarferlið. Blá froða þekur þá 
yfirborðið og fastar agnir myndast og sökkva til botns fatsins. Botnfallið er flutt í 
koparketil og látið sjóða svo það myndi deig. Litarefnið er þá dregið fram, þurrkað 
og selt sem kökur af „bláu gulli“.26 

Þegar efni er litað með indígó er ferlið nánast töfrum líkast: fyrst þegar efnið kemur uppúr 

litabaðinu er það gulgrænt að lit, en verður svo umsvifalaust blátt er það kemst í snertingu 

við andrúmsloftið.27 

 Evrópumenn voru lengi að tileinka sér þessa eiginleika asísku indígóplöntunar við 

framleiðslu á bláum litarefnum, aðallega vegna þess að þar hafði evrópska indígóplantan 

(e. woad) sinnt því hlutverki og evrópskir bændur vildu halda aftur af uppgangi 

 
24 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, 189. 
25 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 122. 
26 David Coles, Chromatopia: An Illustrated History of Colour, 43: „Bundles of indigo leaves are put in a 
metre deep vat that is filled with warm alkaline water. Logs are placed on top of the leaves to keep them 
submerged until the dye is drawn out through fermentation. When the water turns green, the liquid is 
transferred to a second tank. The indigo workers stand inside the tank and beat the liquid energetically with 
their legs to start the oxidisation process. A foamy blue froth covers the surface of the liquid as solid particles 
form and sink to the bottom of the vat. The precipitate is moved to a copper cauldron and boiled to reduce it 
to paste. The dye is extracted, dried and sold as cakes of ‘blue gold.’“ 
27 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 124. 

Mynd 9 Indigofera tinctoria. Asíska 
indígóplantan sem indígóbláa litarefnið er 
framleitt úr. 
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austurlensku indígóplöntunnar. Með tilkomu nýlendu-

stefnunnar á 16. og 17. öld var þó ekki aftur snúið. Evrópskir 

nýlenduherrar komu sér upp indígó plantekrum á nýlendum 

sínum og nýttu sér þræla og nauðungarvinnu við ræktun á 

austurlensku indígóplöntunni.28 Það gerði það að verkum að 

framleiðslukostnaðurinn var svo lágur að evrópskir bændur 

gátu ekki haldið í við framleiðsluna á hinni austrænu indígó-

plöntu og „bláa gullinu“ sem framleitt var úr henni. 

Á Englandi var yfirleitt talað um indígó sem „navy 

blue“ vegna þess að liturinn varð áberandi á herklæðnaði  

í Evrópu (mynd 10).29 Plantekrur nýja heimsins, á 17. og  

18. öld, komu til móts við þá gríðarlegu eftirspurn eftir indígó 

í Evrópu, og átti það að sjálfsögðu sinn þátt í auknu og viðvarandi þrælahaldi (mynd 11).30 

Eins og mestöll framleiðsla sem fór fram í nýlendum Evrópu, sem hafði það að markmiði 

að útvega Evrópubúum ódýran en góðan varning, þá var indígó framleiðslan byggð á 

þrælum fluttum frá Afríku til nýja heimsins, og einnig innfæddum sem neyddir voru í 

þrælkunarvinnu. Haft er eftir ríkisstarfsmanni frá Bengal að „ekki ein indígó kista hafi 

komist til Englands án þess að vera flekkuð mannsblóði.“31 

 
28 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 127–8. 
29 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 133–4. 
30 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 129. 
31 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 133: „not a chest of Indigo reached England without 
being stained with human blood.“ 

Mynd 10 „Achille De Gas in the 
Uniform of a Cadet“ eftir Edgar 
Degas, málað 1856/1857. Ungur 
maður í navy-bláum herklæðnaði 
sem fær lit sinn frá indígóbláa 
litarefninu. 

Mynd 11 „Indigoterie,“ eftir Jean Baptiste DuTertre frá 1667. Sýnir þræla við 
ræktun og framleiðslu á indígóplöntunni og indígóbláa litarefninu á frönsku 
nýlendunni Antilles, Frönsku Vestur-Indíum. 
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2. Litur þversagnarinnar: „Blár er glaðlega-leiður“ 

Huglægar merkingar sem hafa verið tengdar við bláa litinn eru ansi margar og spanna allt 

milli himins og hafs – bókstaflega. Haft er eftir þýska myndlistarmanninum, kennaranum 

og einum forsprakka Bauhaus skólans í Þýskalandi Josef Albers, í bókinni Interaction of 

Color að „einn og sami liturinn vekur upp óteljandi túlkanir.“32 Blár er þar engin undan-

tekning, en sem dæmi þá var blár álitinn hlýr litur á miðöldum í Evrópu, jafnvel hlýjastur 

allra lita, og það var ekki fyrr en uppúr sautjándu öld sem hann byrjaði smátt og smátt að 

kólna.33 Það var líklega stigvaxandi tenging bláa litarins við vatn sem átti hvað stærstan 

þátt í að dýpka merkingu hans sem tákn fyrir kulda. 

 Tungumálið á stóran þátt í að móta hugmyndir fólks gagnvart litum en Albers 

nefnir í því sambandi að litur sé aldrei séður eins og hann líti í alvörunni út, því litir séu 

stöðugt að blekkja augað.34 Það má því segja að tungumálið, orðin, og orðræðan í kringum 

liti sé það sem blekkir eyrun og hugann gagnvart merkingu lita. Í þessu samhengi má nefna 

að ófá orðatiltæki á enskri tungu fela í sér vísun í bláa litinn: 

Blár er bæði örvandi (bláar kvikmyndir) og púrítanskur (blá lög); stjórnlaus (að tala 
bláa ræmu) og vísvitandi agaður (blár blýantur); óvæntur (þruma úr heiðskýru lofti) 
og traustvekjandi (sannur blár); stundum ógnandi (blátt blóð) en á öðrum tímum 
niðrandi (bláflibba); hann getur verið glaðlegur (blár himinn) og fagnaðarríkur 
(bláir borðar), og þó, oftar en ekki, vonsvikinn og frústreraður (bláar hreðjar).35 

Hér á eftir verður kafað dýpra ofan í nokkrar merkingar eða túlkanir sem tengjast  

bláa litnum. Carol Mavor, rithöfundur og prófessor í listasögu og sjónmenningu, heldur því 

fram að blár sé í eðli sínu mótsagnakenndur.36 Rétt eins og vatn getur verið ís eða gufa,  

lækur eða fljót, haf eða pollur, þá getur blár verið bæði glaðlegur og sorglegur – jafnvel  

hvoru tveggja samtímis eins og Mavor bendir á með því að segja: „Blár er glaðlega-leiður.“37 

 
32 Josef Albers, Interaction of Color (New Haven: Yale University Press, 1963), 1: „one and the same color 
evokes innumerable readings.“ 
33 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 181. 
34 Josef Albers, Interaction of Color, 2. 
35 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 102: „Blue is both titilating (blue movies) and 
puritanical (blue laws); out of control (talk a blue streak) and purposfully restrained (blue penciled); startling 
(a bolt from the blue) and reassuring (true blue); sometimes intimidating (blue blood) though at other times 
condescending (blue collar); it can be joyful (my blue heaven) and gratifying (blue ribbons), and yet, as often 
as not, disappointed and frustrated (blue balls).“ 
36 Carol Mavor, Blue Mythologies: Reflections on a colour (London: Reaktion Books, 2013), 10. 
37 Carol Mavor, Blue Mythologies: Reflections on a colour, 42: „Blue is joyful-sad.“ 
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2.1. Að vera blár 

Blái liturinn er oft tengdur við depurð og melankólíu. Bandaríski rithöfundurinn Rebecca 

Solnit skrifar um bylgjulengd ljóssins sem blái liturinn endurvarpar í bók sinni A Field 

Guide to Getting Lost – og setur depurð litarins í samhengi við hana: 

Ljós við bláa enda litrófsins ferðast ekki alla leið frá sólinni til okkar. Það dreifist 
meðal sameinda loftsins, það sundrast í vatni. Vatn er litlaust, grunnt vatn virðist 
vera í sama lit og undirlag þess, en djúpt vatn er fullt af sundruðu ljósi, því hreinna 
vatn því dýpri blár. Himininn er blár af sömu ástæðu, en blái liturinn við sjón-
deildarhringinn, bláa landslagið sem virðist vera leysast upp í himininn, er dýpri, 
draumkenndari, melankólískur blár, … Þetta ljós sem snertir okkur ekki, ferðast 
ekki alla vegalengdina, ljósið sem týnist.38 

Skrif Solnit ríma við íslenska máltækið „fjarlægðin gerir fjöllin blá“ sem má líka rekja  

til ljóss sem hefur týnst á ferðalagi sínu. Fjallið virðist vera blátt að lit úr fjarlægð en í 

rauninni er það bara loftið milli áhorfandans og fjallsins sem er blátt – þá er verið að horfa 

á þykkt lag af lofti, eða ljósi, sem hefur verið dreift og týnst í loftinu.39 

Blár hefur verið tengdur við dapurleika og örvæntingu frá fjórtándu öld og talið er 

að rekja megi notkun á enska frasanum „the blues“, þá sérstaklega „feeling blue“, til 

sautjándu aldar hugtaksins „blue devils“.40 Hinir bláu djöflar tákna lægðina sem menn 

finna gjarnan fyrir morguninn eftir drykkjuæði, með öðrum orðum: þynnku. Hugtakið 

„blue devils“ styttist síðan í „the blues“ og að mati David Scott Kastan og Steven Farthing 

þá gat blár í kjölfarið „látið af störfum sem lýsingarorð og endurfæðst sem nafnorð, það  

var ekki lengur eiginleiki tilfinningar heldur tilfinningin sjálf. ... Þú varst ekki lengur í bláu 

skapi; þú varst bara blár.“41 Að vera blár gat einnig þýtt að vera drukkinn og er sú merking 

ennþá notuð í þýskri tungu (þ. blau sein). Michel Pastoureau bendir á skemmtilega tilgátu 

um tengsl áfengisneyslu og bláa litarins: á miðöldum var algengt að uppskriftir að litarefni 

 
38 Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost (New York: Viking, 2005), 29: „Light at the blue end of the 
spectrum does not travel the whole distance from the sun to us. It disperses among the molecules of the air, it 
scatters in water. Water is colorless, shallow water appears to be the color of whatever lies underneath it, but 
deep water is full of scattered light, the purer the water the deeper the blue. The sky is blue for the same 
reason, but the blue at the horizon, the blue of the land that seems to be dissolving into the sky, is a deeper, 
dreamier, melancholy blue, … This light that does not touch us, does not travel the whole distance, the light 
that gets lost.“ 
39 HMS og ÞV, „Hvers vegna er himinninn blár?“ Vísindavefurinn, 6. apríl 2006, sótt 3. nóvember 2020. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=5806. 
40 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 102. 
41 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 103: „ retire as an adjective and be reborn as a noun, no 
longer an attribute of a feeling but the feeling itself. … You were no longer in a blue mood; you were just 
blue.“ 
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evrópsku indígójurtarinnar (e. woad) kallaði á þvag gífurlega drukkins manns til notkunar 

sem festis (e. mordant).42 

 Hugtakið „the blues“ á einnig við um 

blústónlistarstefnuna sem á rætur sínar að rekja 

til menningar svartra Bandaríkjamanna. Seinni 

hluta nítjándu aldar kallar þjóðfræðingurinn 

Lamont Pearly Sr. „eflaust grimmasta og 

ofbeldisfyllsta tímabil Bandaríkjanna“43 í grein 

sinni „The Historical Roots of Blues Music“. 

Hann bendir á að þá hafi blúsinn verið fundinn 

upp af frelsuðum þrælum og afkomendum þeirra. 

Hvers vegna nafn tónlistarstefnunnar sé tengt  

við bláann er þó umdeilt, en líklega spilar til-

finningin sem tónlistin endurspeglar þar stórt 

hlutverk – en blúsinn er „ekkert annað en  

góðum manni að líða illa,“ eins og segir í texta 

við gamalt blúslag.44 Blústónlistarmenn nýttu sér einnig hina svokölluðu „bláu nótu“ í 

lögum sínum. Blá nóta, eða „beygð“ nóta lætur strengi gítarins væla og hljóma eins og 

rödd manneskju. Bláar nótur má meðal annars heyra í lagi Blind Willie Johnson  

(1897–1945) (mynd 12), „Dark Was the Night.“ 

2.2. Heiðblár himinn: Heillalitur og táknlitur tryggðarinnar 

Andhverfa sorgarinnar – sjálf gleðin – á sér einnig bústað í bláa litnum. Sem dæmi þá 

biðlar gamalt enskt máltæki til tilvonandi brúðar að klæðast eða skreyta sig með einhverju 

bláu með eftirfarandi orðum; „eitthvað gamalt, eitthvað nýtt, eitthvað að láni, eitthvað 

blátt.“45 Blár er þar ekki til merkis um sorg heldur trygglyndi og farsælt hjónaband. 

Þjóðfræðingurinn Símon Jón Jóhannsson, sem hefur meðal annars sérhæft sig í íslenskri 

hjátrú, segir bláan vera táknlit tryggðarinnar og lit himinsins og því sé „gott að hafa 

 
42 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 140. 
43 Lamont Pearly Sr., „The Historical Roots of Blues Music,“ Black Perspectives, 9. maí 2018, sótt 11. 
október 2020 af www.aaihs.org/the-historical-roots-of-blues-music/. 
44 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 104: „nothing but a good man feeling bad.“ 
45 Símon Jón Jóhannsson, Sjö, níu, þrettán: hjátrú Íslendinga í daglega lífinu (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 
1993), 40. 

Mynd 12 Eina ljósmyndin, svo vitað sé, af 
blústónlistarmanninum Blind Willie Johnson  
(25. janúar 1897–18. september 1945) sem er 
þekktur fyrir að nýta sér „bláar nótur“ í tónlist 
sinni. 
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einhvern hluta brúðarklæðanna bláan.“46 Á Englandi á sautjándu öld tíðkaðist sá siður að 

brúður hnýtti marglita borða á brúðarkjólinn sinn og ungir menn slitu bláu borðana af 

kjólnum og festu á hatta sína sér til lukku.47 Nú til dags er sú hefð algeng að brúður beri 

blátt sokkaband á brúðkaupsdaginn sér til heilla, sem henni var gefin af annað hvort brúð-

gumanum eða góðum vini.48 Máltæki sem einnig byggir á trausti, „true blue“, má rekja allt 

til sautjándu aldar, sem enn í dag lifir góðu lífi eins og sanni blái safírsteinn trúlofunar-

hrings Díönu prinsessu, og síðar tengdadóttur hennar Katrínar hertogaynju af Cambridge, 

ber vott um (mynd 13).49 

 Eins og áður hefur komið fram þá er blár litur oft tengdur við himininn, hið 

himneska, sem og hafið. Símon Jón Jóhannesson útskýrir þessa tengingu bláa litarins við 

tryggð og sannleika: „Líkt og blár himinn kemur í ljós þegar skýin hverfa, kemur sann-

leikurinn í ljós þegar hulunni er svipt frá.“50 Þau eru mörg orðatiltækin sem vísa í bláan 

himinn og eru þau flest jákvæð og táknræn fyrir von, eins og „blue skies.“ Þá er sagt að 

skyldi mann dreyma heiðbláan himin verði maður elskaður og virtur af öllum og allt muni 

ganga manni í haginn.51 Íslenska máltækið „út í bláinn“ er síðan notað yfir eitthvað sem  

er alveg fráleitt eða fjarri lagi.52 

 
46 Símon Jón Jóhannson, Stóra hjátrúarbókin (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1999), 44. 
47 Símon Jón Jóhannson, Stóra hjátrúarbókin, 62. 
48 Símon Jón Jóhannson, Stóra hjátrúarbókin, 62. 
49 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 108. 
50 Símon Jón Jóhannsson, Fyrirboðar og tákn: Auðnuspor og ólánsvegir í daglegu lífi (Reykjavík: Veröld, 
2017), 32. 
51 Símon Jón Jóhannson, Draumaráðningar frá A til Ö (Reykjavík: Veröld, 2014), 48. 
52 Jón G. Friðjónsson, Mergur málsins: Íslensk orðatiltæki, uppruni, saga og notkun (Reykjavík: Mál og 
menning, 2006), 72. 

Mynd 13 Trúlofunarhringur Díönu prinsessu af Wales. Hönnun hringsins er innblásin 
af nælu sem Prins Albert gaf heitkonu sinni, Viktoríu drottningu, og bar hún næluna á 
brúðkaupsdag sinn sem sitt „eitthvað blátt.“ Blái safírsteinninn, umlukinn fjórtán 
demöntum, jók vinsældir blárra hringa sem tákn um traust milli brúðhjóna. 
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Bláinn getur líka vísað til himins, lofts eða vinds og er þá eftirtektarvert að sam-

kvæmt Völuspá er Bláinn annað heiti yfir jötuninn Ými. Dr. Kirsten Wolf sem sérhæfir sig 

í forn-norrænum og íslenskum málum og bókmenntum, segir nafnið vera vísun í hlutverk 

Ýmis í norrænni goðafræði.53 En þá er heimurinn skapaður úr líkama hans og á himin-

hvolfið að vera gert úr höfuðkúpu hans. 

2.3. Blá augu, blá klæði og blá líkamsmálning: Bláir líkamar 

Íslenska máltækið að vera bláeygur, eða með blá augu, merkir að vera 

einfaldur, barnalegur eða hrekklaus og er elsta dæmið um áþekkt orða-

lag frá síðari hluta 19. aldar þar sem bláeygð lygi vísar til hrekkleysis.54 

Að sama skapi eiga bláeygðir að vera skáldmæltir og blíðlyndir, 

samkvæmt skrifum Símons Jóns Jóhannssonar.55 Blár táknar sakleysi  

í kvikmyndinni The Matrix (1999) eftir Wachowski systurnar, en þar 

 er söguhetjunni Neo (leikinn af Keanu Reeves) tjáð af Morpheus 

(leikinn af Laurence Fishburn) að taki hann bláu pilluna í stað þeirrar 

rauðu muni sagan enda og hann geti trúað því sem hann vill trúa.56 

Taki hann þá rauðu munu augu hans opnast gagnvart sannleikanum. 

Blá augu geta líka verið af hinu illa en eins og áðurnefndur Gadi Sagiv minnist á, er 

„hinu illa auga“ í menningarheimum við Miðjarðarhaf og í Mið-Austurlöndum varist með 

bláum verndargrip. Verndargripurinn er blátt auga (mynd 14) sem líkir eftir hinu illa auga 

– og með líkingunni fælir það illa augað á brott.57 Það tíðkast enn víða að mála með bláu í 

 
53 Kirsten Wolf, „The Color Blue in Old Norse-Icelandic Literature,“ Scripta Islandica 57 (2006), 64. 
54 Jón G. Friðjónsson, Mergur málsins: Íslensk orðatiltæki, uppruni, saga og notkun, 72. 
55 Símon Jón Jóhannsson, Fyrirboðar og tákn: Auðnuspor og ólánsvegir í daglegu lífi, 32. 
56 Morpheus (Laurence Fishburn), The Matrix, leikstýrt af The Wachowskis (Bandaríkin; Warner Bros., 
1999). 
57 Gadi Sagiv, „Dazzling Blue: Color Symbolism, Kabbalistic Myth, and the Evil Eye in Judaism,“ 185. 

Mynd 14 „Nazar,“ 
ein birtingarmynd 
hins illa auga, þá 
helst í augnlaga 
verndargrip gegn illa 
auganu. Nazar má nú 
finna í „tjákn“ (e. 
emoji) lyklaborði 
snjallsíma. 

Mynd 15 Mel Gibson í hlutverki William Wallace í kvikmyndinni Braveheart 
(1995) sem sótti innblástur til stríðsmálningar Kelta. 
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kringum hurðar og glugga, svo hin illu öfl fælist frá híbýlum fólks og að mála bláa skugga 

í kringum eigin augu.58 Í Rómarveldi til forna voru blá augu álitin vera ill, og jafnvel var 

litið á þau sem lýti.59 Forn-Grikkir og Rómverjar tengdu blá augu og bláa litinn við óvini 

sína úr norðri og austri, sem í þeirra augum voru villimenn. Þeirra á meðal voru Keltar og 

Germanir, en meðal þeirra tíðkaðist sá siður að mála líkama sinn bláan fyrir bardaga. Sjá 

má arfleifð þessa með notkun stríðsmálningar í kvikmyndinni Braveheart (1995) (mynd 

15).60 

Í Íslendingasögunum má líka finna dæmi um notkun á bláum lit í bardaga eða nánar 

tiltekið: þann sið að klæða sig í bláa flík áður en gengið er til drápa eða leitað hefnda. Þá 

eru hetjur norrænnar goðafræði yfirleitt klæddar í bláa kápu. Höfuðguð norrænnar 

goðafræði, Óðinn, á að hafa flaggað einni slíkri.61 Dr. Kirsten Wolf nefnir þessu til 

stuðnings brot úr Eddukvæðum þar sem Óðinn fer til konungs í bláum feldi og kallar sig 

Grímnir: „Sá var í feldi blám ok nefndiz Grímnir.“62 Í Þiðriks sögu af Bern er bláa litnum 

einnig falin ákveðin merking en þar segir að „merkir blár litr kalt brjóst ok grimt hjarta.“63 

Wolf útilokar ekki þann möguleika að Íslendingar hafi hér verið undir áhrifum frá siðum 

Kelta (og jafnvel Germana) þar sem blái liturinn á að hræða andstæðinginn. 

Í skrifum dr. Kirsten Wolf eru dæmi sem gefa til kynna að blá klæði hafi verið 

notuð til þess að miðla sorg; þá er sorg tjáð með því að bera blátt höfuðfat.64 Blátt höfuðfat 

sem einkenni sorgarferlis minnir á birtingar-

mynd Maríu meyjar á miðöldum og þá sorg  

sem hún á að geyma. En blátt höfuðfat þarf þó 

ekki endilega að tengjast sorg. Hér má nefna að 

karlkyns Túaregar, þjóð í Norður Afríku, eru 

gefnir svokallaðir tagelmusts, eða höfuðklútar, 

sem eru litaðir með litarefni indígó-plöntunnar 

við manndómsvígslu þeirra (mynd 16).65 

 
58 Símon Jón Jóhannsson, Fyrirboðar og tákn: Auðnuspor og ólánsvegir í daglegu lífi, 32. 
59 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 27. 
60 Kassia St. Clair, The Secret Lives of Colour, 180 og Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 26. 
61 Símon Jón Jóhannsson, Fyrirboðar og tákn: Auðnuspor og ólánsvegir í daglegu lífi, 32. 
62 Guðni Jónsson bjó til prentunar, „Grímnismál,“ í Eddukvæði: Sæmundar-Edda, Heimskringla, sótt  
30. október 2020 af https://heimskringla.no/wiki/Gr%C3%ADmnismál, og Kirsten Wolf, „The Color Blue in 
Old Norse-Icelandic Literature,“ 71. 
63 Guðni Jónsson bjó til prentunar, „Veizla Þiðreks konungs,“ í Þiðreks saga af Bern, Heimskringla, sótt 30. 
október 2020 af https://heimskringla.no/wiki/Þiðreks_saga_af_Bern_-_Veizla_Þiðreks_konungs, og Kirsten 
Wolf, „The Color Blue in Old Norse-Icelandic Literature,“ 71. 
64 Kirsten Wolf, „The Color Blue in Old Norse-Icelandic Literature,“ 60. 
65 Kassia St. Clair, The Secret Lives of Colour, 191. 

Mynd 16 Túaregi með bláan tagelmust klút um 
höfuðið. Túaregar eru gjarnan kallaðir „bláa fólkið“ 
vegna blárra klæða þeirra. 
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Aðrar tengingar sem hér má nefna koma til dæmis fram í kvikmynd írönsku 

kvikmyndagerðarkonunnar Samira Makhmalbaf, At Five in the Afternoon (2003), sem 

gerist í Afghanistan. Þar er gert út á það að allar konur sem birtast á skjánum séu sveipaðar 

bláum slæðum eða búrkum (mynd 17).66 Bláu búrkurnar endurspegla Maríu mey og bláu 

klæði hennar sem voru einmitt máluð í lapis lazuli – litnum sem þekkt er að finnist í 

námum í Afghanistan.67 

2.4. Bláar hosur og blátt klám 

Kvenleiki hefur lengi verið umlukinn blárri hulu og þær rætur má rekja til birtingamyndar 

Maríu meyjar í gegnum aldirnar. Sorg hennar er þar í ákveðnu burðarhlutverki en þó má 

ekki gleyma fögrum fyrirheitum himnanna sem bíða hennar.68 En blár, litur tryggðarinnar 

og sannleikans, hefur líka verið túlkaður sem klúr litur. Sem dæmi þá sakaði rómverski 

fræðimaðurinn Plinius eldri konur um að maka hörund sitt í bláum lit áður en þær tækju 

þátt í kynsvalli.69 Blár hefur líka verið tengdur við aðrar syndir og misfarir kvenna, en 

uppskerubrestir við indígóræktun voru séðir sem sök kvenna. Í Egyptalandi til forna var 

talið að kona á blæðingum myndi skemma uppskeruna og á Flores-eyju í Indónesíu mátti 

kona ekki blóta við uppskeru plöntunnar þar sem það myndi móðga sál plöntunnar og þar 

með eyðileggja litarefnið sem hún gefur af sér.70 

 
66 Samira Makhmalbaf, At Five in the Afternoon, leikstýrt af Samira Makhmalbaf (Frakkland og Íran, Bac 
Films og Makhmalbaf Productions, 2003). 
67 Carol Mavor, Blue Mythologies: Reflections on a colour, 34. 
68 Carol Mavor, Blue Mythologies: Reflections on a colour, 30. 
69 Kassia St. Clair, The Secret Lives of Colour, 180. 
70 Kassia St. Clair, The Secret Lives of Colour, 297. 

Mynd 17 Aðalpersóna kvikmyndarinnar At Five in the Afternoon (2003), 
Nogreh (leikin af Agheleh Rezaie), en allar konurnar sem koma fram í 
myndinni bera bláar slæður. 
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 Listfræðingurinn John Gage, sem er þekktur fyrir skrif sín um litanotkun í myndlist, 

segir tengingar bláa litarins við konur og kvenleika vera táknrænar fyrir aðdráttarafl. Þá 

„deila hið bláa og hið kvenlega virku aðdráttarafli.“71 Gage minnist orða þýska 

rithöfundarins Johann Wolfgang von Goethe í riti hans Farbenlehre, eða litakenningar, frá 

árinu 1810 þar sem hann útskýrir aðdráttarafl bláa litarins svo: „Rétt eins og við fúslega 

eltum ánægjulegan hlut sem flýgur frá okkur, elskum við að virða fyrir okkur bláan, ekki 

vegna þess að hann sækir til okkar, heldur af því hann dregur okkur á eftir sér.“72 

 Í samhengi bláa litarins og kvenna má sérstaklega nefna uppnefnið „bluestocking“ 

eða bláhosa. Hugtakið hefur verið notað frá átjándu öld sem vísun til lærðrar konu. Eftir 

því sem tímanum leið var orðið notað um smámunasamar konur sem, sökum greindar 

þeirra, væru lufsulega eða púkalega klæddar og kysu til dæmis kambgarnssokkabuxur fram 

yfir silki.73 Bláhosa, sem áður var hrós, hefur því umbreyst með tímanum í niðrandi 

uppnefni yfir vel menntaðar konur. Þveröfugt við bláhosur í kambgarnssokkabuxum eru 

vensl bláa litarins við klám og erótík einnig til, en talað er um að klámmyndir séu „bláar“ 

kvikmyndir í daglegu tali, bæði á Íslandi og í fleiri löndum. 

Uppruni hugtaksins „blá kvikmynd“ er óþekktur, en á 

spjallborðinu Quora hafa nokkrar kenningar verið settar fram. 

Hugsanlegt er að sá siður að kalla klámfengnar kvikmyndir 

bláar komi frá hinum svokölluðu bláu lögum sem voru ströng 

siðalög sem voru í gildi meðal annars í Bandaríkjunum.74 Bláu 

lögin, einnig kölluð „sunnudags lögin“, bönnuðu til að mynda 

sölu og neyslu áfengis á sunnudögum, ferðalög, skemmtun, 

íþróttaiðkun, vinnu – allt á sunnudögum. Lögin sáu þá um að 

viðhalda stöðu sunnudagsins sem hvíldar- og helgidags í 

kristnum samfélögum. Talið er að hugtakið bláu lögin gæti hafa 

komið til vegna þess að á átjándu öld var orðið blár tengt við 

stífa siðferðiskennd, í lítillækkandi skilningi.75 

 
71 John Gage, Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism, (London: Thames and Hudson, 1999), 187:  
„the blue and the feminine share an active power of attraction.“ 
72 John Gage, Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism, 187: „As we readily follow an agreeable 
object that flies from us, so we love to contemplate blue, not because it advances us, but because it draws us 
after it.“ 
73 Carol Mavor, Blue Mythologies: Reflections on a colour, 79. 
74 „Blue law,“ Snara, sótt 19. október 2020 af https://snara.is. 
75 „Blue law,“ Britannica, síðast uppfært af Brian Duignan, sótt 3. nóvember 2020 af 
www.britannica.com/topic/blue-law. 

Mynd 18 Bók sem kom út eftir 
samnefndri kvikmynd 
listamannsins Andy Warhol, 
Blue Movie (1969), og innihélt 
handrit kvikmyndarinnar og 
staka ramma úr henni. 
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Önnur tilgáta um viðurnefni klámmynda gengur út á það 

að litur filmunnar sem notuð var til þess að taka upp klámfengna 

kvikmynd hafi verið blá að lit sökum þess að þær filmur voru 

ódýrari.76 Þá þykir líklegt að kvikmynd listamannsins Andy 

Warhol, hin tilraunakennda Blue Movie (1969) (mynd 18) þar 

sem fylgst er með pari eyða eftirmiðdegi uppí rúmi, hafi orðið  

til þess að gælunafnið blá mynd festist við klámmyndir. Til 

gamans má geta að þegar bókin Elskhugi Lady Chatterley kom út 

hér á landi árið 1943 þótti hún einkar klúr og kallaði stjórnmála-

maðurinn Jónas Jónsson frá Hriflu hana „bók handa dónum.“77 

Bókin gekk stundum undir nafninu „bláa bókin“ vegna þess að 

hún var prentuð á bláan pappír (mynd 19).78 

3. Blár og form 

Haft var eftir franska myndlistarmanninum Yves Klein (1928–1962) að himininn blái hafi 

verið hans fyrsta einlita mynd.79 Klein er þekktur fyrir notkun sína á bláum en hann málaði 

nær eingöngu í þeim lit (mynd 20). Svo mikil var velþóknun hans á bláa litnum að hann lét 

framleiða, að hans mati, hinn fullkomna ultramarine lit sem er þekktur undir nafninu IKB 

(International Klein Blue). Fleiri listamenn eru þekktir fyrir sína notkun á bláa litnum, eins 

 
76 „Why is a film called a blue film?“ Quora, sótt 19. október 2020 af www.quora.com/Why-is-a-film-called-
a-blue-film. 
77 „Elskhugi Lady Chatterly #21178,“ Bókin, sótt 12. október 2020 af 
http://www.bokin.is/product_info.php?products_id=21071. 
78 Tölvupóstur 1, frá Kristín Svövu Tómasdóttur til höfundar, 10. september 2020. 
79 David Scott Kastan og Steven Farthing, On Color, 114. 

Mynd 19 Íslensk þýðing 
skáldsögunnar Elskhugi Lady 
Chatterley (1943) eftir D. H. 
Lawrence, sem var oft kölluð 
„bláa bókin.“ 

Mynd 20 Franski listamaðurinn Yves Klein (28. apríl 
1928–6. júní 1962) sem er þekktur fyrir mikla notkun 
á bláum lit í list sinni. 
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og Pablo Picasso, Henri Matisse, Derek Jarman, og svo lengi mætti telja, en blár er líka 

áberandi í hönnun. 

Listaskólinn Bauhaus var starfandi á millistríðs-

árunum, 1919–1933, í þýsku borginni Weimar og síðar 

Dessau. Starfandi við skólann var rússneski listamaðurinn 

Wassily Kandinsky. Árið 1923 lagði Kandinsky fram þá 

kenningu að algilda samsvörun væri að finna milli hinna 

þriggja grunnforma; þríhyrnings, fernings og hrings, og 

hinna þriggja grunnlita; gulur, rauður og blár (mynd 21). 

Eins og grafísku hönnuðurnir Ellen Lupton og J. Abbott 

Miller benda á í bók sinni The ABC‘s of [triangle, square, 

circle]: The Bauhaus and Design Theory þá er, að mati 

Kandinsky „kraftmikill þríhyrningurinn í eðli sínu gulur, 

stöðugur ferningurinn í kjarna sínum rauður og friðsæll 

hringurinn náttúrulega blár.“80 Kandinsky sannaði þessa 

kenningu sína með því að senda út þúsundir póstkorta til meðlima Bauhaus-skólans og 

íbúa bæjarins Weimar þar sem viðtakendur voru beðnir um að tengja saman grunnformin 

og grunnlitina.81  

Þau eru ófá fyrirtækin og stofnanirnar sem notast við grunnform og grunnliti í 

firmamerkjum sínum. Kassia St. Clair segir bláa litinn, þá sérstaklega dökkbláan, vera 

vinsælan í firmamerkjum vegna þess að blár er traustvekjandi.82 Auk þess heldur Michel 

Pastoureau því fram að að blár sé „orð sem selur.“83 Dökkblár er algengur litur í firma-

merkjum banka, trygginga- og fjármálafyrirtækja, eins og í merki Landsbankans, Arion 

banka og Sjóvár (myndir 22, 23 og 24) og má álykta að hann sé valinn í þeim tilgangi að 

endurspegla trausta þjónustu fyrirtækjanna. 

 
80 Ellen Lupton og J. Abbott Miller, ritstj,, The ABC‘s of [triangle, square, circle]: The Bauhaus and Design 
Theory (London: Thames and Hudson, 1993), 2: „the dynamic triangle is inherently yellow, the static square 
is intrinsically red, and the serene circle is naturally blue.“ 
81 John Gage, Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism, 252. 
82 Kassia St. Clair, The Secret Lives of Colour, 181. 
83 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 179: „blue is a word that sells.“ 

Mynd 21 Grunnformin og 
grunnlitirnir sameinaðir að hætti 
Wassily Kandinsky, sem er í dag 
orðið eitt af kennimyndum Bauhaus-
skólans. 

Mynd 22 Firmamerki Landsbankans. 
Grunnflöturinn er blár ferningur. 

Mynd 23 Firmamerki Arion banka. Mynd 24 Firmamerki 
tryggingafélagsins Sjóvá. 
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„Á Íslandi og víðar tákna bláir litir iðulega 

„staðfestu kerfisins“ og stofnana sem og pólítískra  

félaga til hægri,“84 segir grafíski hönnuðurinn Gísli B. 

Björnsson í bók sinni Merki og form, og er merki 

Sjálfstæðisflokksins eitt þeirra. Merki flokksins (mynd 

25) sýnir bláan fálka taka sig til flugs og til þess að afla 

frekari upplýsinga um það hafði höfundur samband við 

Guðmund Odd Magnússon, Godd, prófessor í grafískri 

hönnun. Goddur segir merkið vera innblásið af verki Ríkharðs Jónssonar, „Valur á 

Valshamri,“ en það var listamaðurinn Stefán Jónsson sem teiknaði 

merkið fyrir flokkinn. Aðspurður hvort einhver merking liggi að baki 

notkun bláa litarins í merkinu telur Goddur svo ekki vera, „vegna 

þess að það er ekki alltaf hægt að hafa hann á bláum grunni, fálkann, 

þá teikna þeir hann alltaf annað hvort svartan, bláan eða silfraðan.“85 

Fálkinn átti að liggja á bláum grunni og vísa þannig sterklega í 

skjaldarmerkið og fánann sem Ísland notaðist við á árunum  

1903–1919 (mynd 26). 

Blár hefur með tilkomu Sameinuðu þjóðanna við lok Seinni heimstyrjaldarinnar 

verið hlaðinn merkingu sem endurspeglar markmið samtakanna, sem er að stuðla að 

skilningi og friði milli þjóða heimsins. Merki þeirra (mynd 27), var hannað af hópi 

hönnuða árið 1945 undir stjórn bandaríska arkitektsins Oliver Lincoln Lundquist – og er 

byggt á bláum ferningslaga grunni. Hönnunin samanstendur af heimskorti sem varpað er  

út frá norðurpólnum og liggur á fimm sammiðja 

hringum, á milli greina ólífutrés.86 Merkið á að 

þjóna sem hvetjandi tákn og endurspegla vonir  

og drauma íbúa heimsins um frið og samheldni.87 

Þá eru hermenn Sameinuðu þjóðanna þekktir  

sem „bláu hjálmarnir“ í Evrópu, þar sem liturinn 

einkennir þá.88 

 
84 Gísli B. Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan; Listaháskóli Íslands, 2018), 28. 
85 Samtal höfundar við Godd (Guðmund Odd Magnússon), 4. nóvember 2020. 
86 „UN Logo and Flag,“ United Nations, sótt 3. nóvember 2020 af www.un.org/en/sections/about-un/un-logo-
and-flag/index.html. 
87 „UN Logo and Flag.“ 
88 Michel Pastoureau, Blue: The History of a Color, 181. 

Mynd 25 Firmamerki Sjálfstæðisflokksins. 

Mynd 26 Fálkamerkið. 

Mynd 27 Merki Sameinuðu þjóðanna. 
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Að endingu er við hæfi að nefna að blár er litur ársins 2020 hjá bandaríska 

fyrirtækinu og litastaðlinum Pantone, nánar tiltekið er það „Classic Blue“ (mynd 28). 

Pantone segir litinn eiga að „undirstrika löngun okkar eftir áreiðanlegum og stöðugum 

grunni,“ og að liturinn „færi mannsandanum tilfinningu um frið og ró.“89 Eins og sést á 

mynd 28 og eins og nafn litarins gefur til kynna þá er þetta klassískur blár litur, hann er 

hvorki ljós né dökkur heldur mitt á milli, og blær hans er hvorki daufur né sterkur. Það er 

ómögulegt að segja til um hvaða tilfinningar eða tengingar þessi blái litur vekur upp meðal 

almennings; einhverjir hugsa kannski til Maríu meyjar á meðan aðrir minnast sinna 

uppáhalds gallabuxna eða þeirrar depurðar sem hefur einkennt árið 2020 – og enn aðrir 

fjarlægðarinnar sem málar allt í bláum lit. 

 

  

 
89 „Announcing the Pantone Color of the Year 2020: Pantone 19-4052 Classic Blue,“ Pantone, sótt 3. 
nóvember 2020 af www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2020:  
„highlights our desire for a dependable and stable foundation“ og: „brings a sense of peace and tranquility to 
the human spirit“. 

Mynd 28 „Classic Blue“ litur ársins hjá Pantone. 
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Niðurlag 

Blár er litur ársins 2020. Ár sem hefur einkennst af óvissu, hræðslu, depurð og 

einmanaleika. En jafnframt hefur árið verið ríkt af samkennd, bjartsýni og samheldni. Eins 

og árið 2020 er blár þversagnakenndur, hann er glaðlega-leiður. Samfélagið hefur orðið að 

takast á við fjölbreyttar áskoranir með tæknina að vopni. Við höfum því þurft að eiga 

samskipti hvert við annað með ljósbláa birtu af skjáum raftækja skínandi framan í okkur í 

stað tindrandi augna viðmælenda okkar. Tveggja metra fjarlægð milli þín og næsta manns 

sem er með bláa grímu yfir vitum gerir það að verkum að andrúmsloftið í samfélaginu er 

afar blátt – hvað sem það nú þýðir, en eins og komið hefur fram hefur blái liturinn allt að 

því óteljandi tengingar við hugmyndir og tilfinningar. 

Markmið þessa verks var að greina hinar ýmsu merkingar og birtingarmyndir bláa 

litarins í menningu og orðræðu. Til þess að komast að niðurstöðu voru fyrst tekin fyrir 

fjögur litarefni og litirnir sem þau gefa af sér: egypskur blár, tekhelet, ultramarine og 

indígóblár. Litirnir og litarefnin fjögur eru öll unnin á mismunandi hátt og báru með sér 

mismunandi merkingar. Þar á eftir voru nokkrar huglægar merkingar sem bendlaðar hafa 

verið við bláa litinn greindar. Merkingarnar endurspeglast í þeim verkum og hugmyndum 

sem koma síðar, eins og bláu þynnkudjöflar miðalda sem urðu að orðatiltæki sem gripið er 

til ef manneskja er að upplifa einhvers konar sorg: „feeling blue.“ Annað dæmi er navy-, 

eða indígóblái herklæðnaður Vesturlanda á sautjándu öld sem var hannaður með það að 

leiðarljósi að vernda þann sem klæðist honum gegn óvininum, og má sjá endurbirtast í 

bláum traustvekjandi firmamerkjum ýmissa stofnana dagsins í dag. En blái liturinn er líka í 

sífelldri mótsögn við sjálfan sig; sem dæmi er hann litur Maríu meyjar, móður Jesú Krists, 

en líka litur klámmynda.  

Hvað sem því líður, þá er ómögulegt að segja til um hvaða merkingar samfélög 

framtíðarinnar munu tengja við bláa litinn. Vissulega munu þær byggja á einhverri af þeim 

arfleifðum sem hafa verið tíundaðar hér, á meðan aðrar munu missa slagkraft sinn og falla í 

gleymskunnar dá – eða í besta falli enda á The Met eins og blái flóðhesturinn William. 

Merkingarnar sem hafa verið nefndar hér eru jafnvel nú þegar byrjaðar að hörfa, en ég tel 

ólíklegt að tvíburasystir mín, hún Unnur, hafi klæðst blárri úlpu og húfu sökum þess að 

hún var að ganga til drápa eða leita hefnda eins og forfeður hennar í Íslendingasögunum. 

Ekki hafði hún heldur heyrt af margra þúsund ára hefð Túarega að klæðast bláu eða spáð 

mikið í sorgarklæðum Maríu meyjar. 
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Niðurstaðan er sú að blár er félagslegt fyrirbæri og mynda samfélög hvers tíma 

tengingar milli hans og annarra fyrirbæra. Merking hans býr bæði í efnisheiminum og í 

hinu óefnislega tungumáli og samspil þeirra, sem birtist meðal annars í orðunum 

„Unnuuuuur, af hverju ertu svona blá?“, mun líklega halda áfram að vekja hjá fólki 

spurningar og vangaveltur um fjölþættar merkingar lita. Ríkjandi hugmyndir og merkingar 

sem tengdar hafa verið við bláa litinn munu endurspeglast í hverju því sem fundið verður 

upp á er fram líða stundir og hugsanlega mun blár einungis vekja upp ljúfsárar minningar 

um árið 2020. 
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