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



Útdráttur 

Fjólublár er litur hámenningar og lúxus en til að vita hvernig hann fékk þær nafngiftir er 

vísað í sögu heimsins. Í þessari ritgerð er fjallað um fjólubláa litinn í sögulegu og 

merkingarlegu samhengi. Í upphafi ritgerðar er saga litarins skoðuð en liturinn hefur haft 

sterka táknræna merkingu frá því löngu fyrir fæðingu krists. Liturinn kemur fram í 

trúarlegum ritum og sögum af keisurum Rómarveldis en var enduruppgötvaður um miðja 

nítjándu öld. Þá hófst önnur tískubylgja meðal hástéttarinnar í Vestur Evrópu. Liturinn ber 

með sér mikinn glæsibrag og var lengi vel sterkt stöðutákn en hefur þróast í gegnum árin. 

Farið er einnig yfir notkun fjólublás í poppkúltúr, í tónlist, myndasögum og vörumerkjum 

þar sem koma má auga á ný mynstur og hefðir sem hafa myndast. Dæmi eru tekin um 

upplifun manna á fjólubláa litnum í gegnum söguna, allt frá Júlíus Sesars til barnanna á 

hrekkjavöku, hvernig hann varð litur illmenna og trúarlega notkun hans. Alveg fram í 

nútímann hefur fjólublár haldið í tengingu sína við hámenninguna og er hann notaður í dag 

til þess að merkja gæði og lúxus. Það eru ekki nema tvöhundruð ár frá því að fjólublá 

litarefni urðu aðgengileg almenningi þannig möguleikinn á því að merking litarins muni 

breytast enn frekar er enn til staðar. 
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Inngangur  

Þegar vinur minn sem hefur áhuga á sögu byrjaði að tala um rómaveldi einn daginn datt 

mér ekki í hug að þar myndi kveikjan að ritgerðarefni mínu koma fram. Þá talaði hann um 

Julíus Sesar og tóga klæði sem kynnt voru til leiks í Róm eftir sigur Sesars á orrustu í 

Egyptalandi. Tóga klæðin báru fagran lit á köntunum og lagði Sesar fram reglugerðina að 

einungis hann sjálfur mætti klæðast þessum lit. Sá litur var fjólublár. Fjólublár hefur lengi 

verið einn af uppáhaldslitum mínum og hefur hárið á mér fengið að finna fyrir því þar sem 

ég hef litað það þó nokkuð oft þessum fína lit. Þegar vinur minn sagði mér frá þessu áttaði 

ég mig á að ég hafði ekki hugmynd um hver saga litarins væri og taldi því þessa ritgerð 

tilvalið tækifæri til þess að rannsaka fjólubláan betur bæði út frá sögulegu samhengi og 

hver merking hans hefur verið í gegnum tíðina.  

 Efnafræðingurinn William Perkin var aðeins átján ára þegar hann uppgötvaði 

fjólubláa litarefnið Mauve árið 1856. Mauve var eitt af fyrstu manngerðu litarefnunum og 

greiddi Perkin veginn fyrir öðrum til að skapa hina ótalmörgu litunarmöguleika sem eru til 

í dag. Perkin leitaði lengi að hinu fullkomna nafni á litinn sem hann hafði skapað. Liturinn 

hét upphaflega Tyrian fjólublár og vísar sú nafngift í glæsibrag fortíðar, grískar og 

rómverskar goðsagnir og keisaraveldi Júlíusar Sesars.  

Í upphafi ætlaði Perkin að kalla litinn Tyrian fjólubláan vegna sögulegra tenginga 

en ákvað síðan að nafn fallegs blóms á frönsku myndi henta betur þar sem hann vildi laða 

að tískuheiminn, sem hann gerði svo sannarlega. Litanafnið Tyrian fjólublár á rætur sínar 

að rekja til grískra og rómverskra goðsagna en til dæmis segir sagan að þegar Herkúles 

gekk um á strönd Miðjarðrahafsins með hundi sínum var hann einn þeirra fyrstu sem 

uppgötvaði þennan einstaka Tyrian fjólubláa lit. Fjólublái liturinn ber með sér mikinn 

virðuleika og liggur að baki honum gífurlegur kostnaður. Sagt var að liturinn væri virði 

þyngd sinnar í gulli.  litur mikils kostnaðar og má rekja uppruna hans til fönikíumanna og 

framleiðslu þeirra á litarefnum. Með því að blanda hvítlaukslyktandi vökva úr 

sjávarsniglum saman við ammóníak varð til djúpfjólurauður litur sem átti stóran sess í sögu 

konungs- og keisaraveldanna. Þetta illa lyktandi litarefni var til þess að deyja yfir. Vegna 

þess hve dýrt litarefnið var í framleiðslu hafði einungis hámenningin efni á því. Seinna 
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meir sköpuðust reglur í kringum fjólubláan og var á tímabili einungis konungar og keisarar 

sem klæddust honum.   

 Þar sem litið var á konunga og keisara sem einsskonar guði skapaðist merking í 

trúarbrögðum í kringum litinn fjólubláan. Biblían er stútfull af vísunum í fjólubláa litinn og 

var Jesú Kristur sjálfur klæddur í hann við handtöku sína í píslasögunni. Á kaþólska 

helgidagatalinu er fjólublár eini liturinn sem kemur tvisvar fram og klæðast þá prestar 

fjólubláum á bæði páskunum og á aðventunni og er kirkjan er einnig skreytt með sama lit. Í 

gyðingatrú er talað um argaman í trúarritinu Torah og er honum lýst sem samblöndu af 

bláum og rauðum sem þegar koma saman mynda fjólubláan og merkja endurlausn og 

hreinsum manns. Síðan er velt fyrir hvort blái liturinn Tekhlet hafi í raun og veru verið 

fjólublár álíkur Tyrian fjólubláa. Síðan í búddisma er fjólublái lótusinn trúartákn sem finna 

má nánast alltaf með guðum þeirra í styttum og öðrum birtingarmyndum. Í búddisma er 

einnig unnið með orkustöðvar líkamans og er ennisstöðina sem staðsett er á þriðja auganu 

sem merkt er með fjólubláum. 

 Fjólublár hefur í gegnum tíðina vísað í hámenninguna og lúxusinn sem honum 

fylgir en með nýjum tímum tekur hann á sig fleiri myndir. Með rísandi vinsældum 

hrekkjavöku bættist fjólublár við einkennandi liti hennar ásamt appelsínugulum og grænum 

og eru nornir nútímans vísar til að nota fjólubláan í að búa til verndarvegg í kringum sig. 

Fjólubláir gimsteinar eiga að veita okkur vernd og aukna skyggnigáfu á meðan Prince segir 

merkinguna á bakvið fjólubláa litinn í laginu Purple Rain vera vísun í heimsendi. Nýjar 

prentaðferðir voru kynntar til leiks og var núna hægt að prenta í lit. Teiknimyndasögur 

urðu enn vinsælli og með litaprenti varð til óskrifuð regla fyrir val á litum fyrir illmenni 

þeirra. Grænn og fjólublár varð staðallitur illmennanna og má sjá hvernig það smitaðist yfir 

í aðrar deildir teiknimynda eins og illmenni Disney heimsins. Að lokum verður farið aðeins 

yfir notkun fjólublás í mörkun og hvert hlutverk litarins er í hönnun.  

 Ég velti fyrir mér hvaða merkingar fjólublás sé hægt að sjá í gegnum rannsókn 

mína á litnum og hvort þær eigi eitthvað sameiginlegt. Hvort sem það er í blöðum 

teiknimyndasögunnar eða fallega franska blóminu. Niðurstaða ritgerðarinnar er að fjólublár 

nær ekki að losa sig við almennu tengingu fólks litarins við hámenninguna. Liturinn hefur 

of sterka tengingu við sögu sína og verður hann ávallt litur valds og virðingu. 
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1. Hvaðan kemur fjólublár? 

Fjólublái liturinn á rætur sínar að rekja langt aftur í tímann og var hann lengi týndur í 

sögunni sjálfri eins og hann væri aðeins goðsögn en ekki til í raun og veru. Hann kemur 

fyrir í goðsögum og sögusögnum en það var ekki fyrr en um miðja nítjándu öld sem að 

liturinn er endurvakinn og hlýtur nýtt vægi. Forvitni ungs efnafræðings um miðbik nítjándu 

aldar varð orsök þess að liturinn Mauve varð til. Í þessum kafla verður farið yfir hvernig 

fjólubláu litarefnin Mauve og Tyrian voru útbúin og hverjir framleiddu þau. Einnig verður 

fjallað um reglur og hefðir sem sköpuðust í kringum litinn.  

 

1.1 Mauve 

Árið 1856 var hinn átján ára efnafræðingur 

William Perkin staddur á rannsóknarstofu 

sinni í austur London. Herbergið angaði af 

ammóníaki og á vinnuborðinu mátti finna 

leifar af efnasulli fyrri tilrauna, 

landslagsmálverk og frumstæðar 

ljósmyndir umkringdu borðið. Í þessu 

skemmtilega umhverfi varð ein 

merkilegasta stund efnafræðinnar óvænt 

til. Upprunalegt markmið Perkin var að 

breyta kolatjöru í náttúrulegt alkalóíð kínín 

sem er grunnefni í lyfi gegn malaríu.1 

Kínín er flokkur basískra og lífrænna 

köfnunarefnissambanda sem myndast í 

plöntum. Dæmi um önnur kínín eru efnin 

morfín og ópíum sem eru gjarnan notuð 

innan læknisfræðinnar vegna verkjastillandi eiginleika.2 Óvart myndaði efnablanda Perkin 

rauðleitt duft. Löngun Perkin til að skilja þessa tilteknu og áhugaverðu niðurstöðu keyrði 

hann áfram í ítarlegri rannsóknir á þessu rauðleita efni. Þá tók hann efnablönduna og 

 
1 Simon Garfield, Mauve (London: Faber and Faber, 2000), 35-36. 
2 „Hvað er kínín nákvæmlega?“ Vísindavefurinn, sótt 20.10.21, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=55990#. 

Mynd 1 Portrett mynd af William Perkin með Mauve litað 
efni. Máluð af Sir Arthur Stockdale Cope árið 1906. 
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byrjaði með einfaldan grunn af viz. anilín, og fékk í því tilfelli alveg svart efni. Hann 

hreinsaði og þurrkaði blönduna, blandaði henni við etýl alkahól og sú blanda framkallaði 

fjólublátt litarefni. Flestir efnafræðingar, sér í lagi samnemendur Perkin, hefðu líklega 

tekið duftið og hent því beinustu leið í ruslið en efnið kveikti mikinn áhuga hjá Perkin og 

fann hann sterka löngun til að vinna áfram með þessa merkilegu uppgötvun sem hann hafði 

gert. Það gerði honum auðveldara fyrir að hann vann án eftirlits á rannsóknarstofu sinni því 

ekki er víst að hann hefði leyft sér að sveigja út fyrir áætlaða rannsókn ef einhver hefði 

verið á svæðinu. Áhugi Perkin til að rannsaka uppgötvun sína frekar var merki um hversu 

hæfileikaríkur efnafræðingar hann var.3 

 Með áframhaldandi rannsóknum kom það í ljós að litarefnið var óvenjulega sterkt 

og að liturinn dofnaði ekki þegar hann var þveginn eða látinn liggja í sólarljósi. Var það 

óvenjulegt á þessum tímum þar sem flestir litir voru unnir úr náttúrulegum efnum sem 

dofnuðu hratt.4 Perkin ákvað að senda bréf sem innihélt efnaprufu lituðu með litarefninu til 

eiganda virts litunarverkstæðis í Skotlandi sem hann heyrði af frá vini bróður síns. Perkin 

hlaut jákvæðar undirtektir og skjótt svar til baka, því hófust umræður um framleiðslu 

næstum mjög skömmu síðar. Á sama ári og Perkin uppgötvaði litarefnið fékk hann 

einkaleyfi og í kjölfarið hófst framleiðsla á nýja undarefninu.5 

 Í upphafi kallaði Perkin litinn Tyrian fjólublán. Hann hafði góða þekkingu á latínu 

og vildi hann að nafn litarins bæri með sér goðsagnarkenndan blæ. Samkvæmt 

sögusögnum var Tyrian fjólublár fornt litarefni sem var einungis notað af keisurum og 

háttsettum aðalsmönnum. Nafnið Tyrian stóð fyrir þægindi og glæsileika. Hann var tákn 

fyrir hágæða vörur og yfirburði hástéttarinnar. Perkin gerði sér síðar grein fyrir því að 

Tyrian nafnið hentaði ekki eins vel og hann hafði fyrst haldið. Ástæðan fyrir því var að 

Perkin vildi laða að kaupendur í hátísku heiminum sem eltust frekar við það sem var nýtt 

og framandi og vildi hann því ekki tengja nafnið við fortíðina. Þess í stað nefndi hann 

litinn eftir fallegu frönsku blómi og hlaut liturinn nafnið Mauve.6 

 Árið 1857 í Frakklandi hófst fjólublá tískubylgja sem fór eins og eldur um sinu og 

ári seinna hafði hún borist til London. Eins og með flest allt tengt tísku í Evrópu á þessum 

tíma var Eugénie keisaraynja Frakklands, eiginkona Napóleons III, mikill áhrifavaldur í 

 
3 Garfield, Mauve, 36 
4 „Colour pioneer: Sir William Henry Perkin‘s Mauve,“ Elle decoration, sótt 20.10.21, 
https://www.elledecoration.co.uk/decorating/a32879162/colour-pioneer-sir-william-henry-perkins-mauve/. 
5 Garfield, Mauve, 38-39. 
6 Victoria Finlay, Colours, Travels through the Paintbox, (London: Sceptre, 2002), 391. 



 

9 

 

tískuheiminum. Tískuvitund og djúpir vasar Eugénie gerðu hana að vinsælum viðskiptavin 

allra merkustu hönnuða Evrópu. Áhuga hennar á lit Perkin; Mauve, er fyrst getið í 

tímaritinu Illustrated London News rétt undir lok ársins 1857 en þar er minnst á hversu kær 

liturinn er henni. Sagan segir að henni hafi líkað sérstaklega vel við Mauve vegna þess að 

liturinn hafi gert augun hennar meira áberandi. Getgátur segja að áhugi Eugénie á Mauve 

hafi spilað inn í ákvörðun Viktoríu bretadrottningu að klæðast Mauve lituðum kjól í 

brúðkaupi dóttur sinnar við prins Frederick William í janúar árið 1858.7 

 
Mynd 2 Málverk John Phillips af brúðkaupi dóttur Viktoríu bretadrottningu. Sést hún hægra megin á myndinni ásamt 
fjölskyldu sinni klædd Mauve fjólubláum kjól. 

Í vikuritinu All year round sem kom út árið 1859 skrifaði frægi rithöfundurinn Charles 

Dickens margskonar greinar, þar af eina grein af sem fjallar um litinn Mauve.  

 

 „Let other men sing the praise og Hector and of Agamemnon, be it for me to sing the praise of 

Perkins, the inventor of the new purple. Perkins (Mr. Perkins), I should at once mention, is the 

gentleman who, by his skill in chemistry, has lately discovered til beautiful purple colour now so 

common, and which tradesmen foolishly call Mauve – a French word, I believe, derived from the name 

of the mallow plant, but why or wherefore used I know not, except that the mallow flower is of a dull 

brown purple, and is utterly unlike the delicious violet of Perkins, to which the Tyrian purple of the 

Cæsars is tame, dull, and earthy indeed.“8 

 

 
7 Garfield, Mauve, 60-62. 
8 Charles Dickens, All the year round, (New York: J.M. Emerson & co, 1859), 486. 
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Dickens fer fögrum orðum um litinn og Perkin sjálfan. Í greininni ber Dickens saman litina 

Tyrian fjólubláan og Mauve, og telur þann síðarnefnda mun fallegri, en gefur lítið fyrir 

nafngift Mauve þar sem Mauve vísar í brún-fjólublátt blóm sem er hvergi nálægt því að 

fanga mikilfengleika litarins sjálfs. Hinsvegar kallar hann Tyrian fjólubláan bæði taminn 

og daufan í samanburði við hinn nýja og girnilega Mauve sem Perkin hafði skapað.  

Það má áætla að Perkin hafi þótt leitt að sjá Dickens hallmæla nafngiftinni þar sem 

hann hafði hugsað lengi vel um hvaða nafn liturinn ætti að fá. Perkin hefur þó líklegast 

ekki verið of sár þar sem liturinn hafði fengið gríðarlegar undirtektir og var orðinn þekktur 

um alla heimsálfuna á fáeinum árum. Tyrian nafnið tilheyrði fortíðinni og Mauve var nýr 

litur. En hvaða litur er þá Tyrian fjólublár og afhverju hefur hann svona áhrif á fólk sem 

veit hver hann er? 

 

1.2 Tyrian fjólublár 

Vel byggður miðaldra karlmaður klæddur 

ljónaskinni gekk með hundi sínum á strönd 

við Miðjarðarhafið. Hundurinn þefaði í 

brakinu sem hafði skolast upp á land og 

byrjaði að naga eitthvað eins og hundar 

gera. Munnur hans og slef varð á 

augabragði fjólublátt. Maðurinn skoðaði 

munn hundins, hræddur um að hann hafi 

meitt sig en sá fljótt að um litarefni var að 

ræða og hundurinn var ómeiddur. 9 

Í skrifum sínum; Onomasticon frá annarri 

öld f.K. segir Julius Pollox að þessi saga sé upprunasaga Tyrian fjólublás.10  Eigandi 

hundsins var sjálf hetjan Herkúles úr rómverskri goðafræði. Hvers vegna slef og froða 

hundsins skartaði þessum einkennandi lit er óvitað en velta má fyrir sér hvaða hughrif 

höfundurinn hefur sjálfur sóst eftir að kalla fram. Mögulega hefur Tyrian fjólublár orðið 

fyrir valinu vegna þess að hann er ekki auðfundinn í náttúrunni og gefur liturinn eiganda, 

og lesendum, tilefni til að hafa töluvert meiri áhyggjur en ef um eðlilegan lit á hundaslefi 

 
9 „The dog, a shell, and the mark of high office,“ The Eclectic Light Company, sótt 6.10.21, 
https://eclecticlight.co/2017/07/09/the-dog-a-shell-and-the-mark-of-high-office/. 
10 „The dog, a shell, and the mark of high office.“  

Mynd 3 Hundur Herkúlesar uppgötvar fjólubláan. Málað af 
Peter Paul Rubens árið 1636 og er núna staðsett á safninu 
Musée Bonnat í Frakklandi.  
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væri að ræða. Liturinn gefur til kynna að um yfirnáttúrulegt atvik sé að ræða, sagan hlýtur í 

kjölfarið goðsagnakenndan blæ, sem rímar við upphafningu litarefnisins sem fjallað er um.  

 Stórfenglegi liturinn Tyrian fjólublár – oft lýst sem lit storknað blóðs, er afurð 

tveggja sjávarsnigla sem lifa í Miðjarðarhafinu, Thais haemastoma og Murex brandaris. 

Undir skel þeirra er undirkirtill sem lætur frá sér glæran dropa ef hann er kreistur og gefur 

frá sér lykt sem minnir á hvítlauk. Á örfáum sekúndum breytist liturinn úr glærum í 

fölgulan, svo verður hann sjávargrænn, því næst blár þar til hann breytist í djúpfjólurauðan. 

Sterkasti liturinn verður til með því að blanda dropum beggja sjávarsniglanna.11  

Framleiðsla efna lituðum með Tyrian fjólubláum var langt og illa lyktandi ferli. 

Vökvanum úr sjávarsniglunum var blandað saman við gamalt þvag, sem var á þessum tíma 

auðveldast leiðin til að nálgast 

ammóníak. Seyðið var látið gerjast í tíu 

daga áður en efnið sjálft var að lokum 

litað.12 

Fyrstu ummerki um notkun 

Tyrian litarefnisins sem hafa fundist 

eru frá fimmtándu öld f.K. Ilmurinn af 

rotnandi sjávarsniglum og gerjuninni 

hefur líklegast verið yfirþyrmandi og 

þess vegna voru litunarverksmiðjur til 

forna gjarnan í útjaðri bæja og borga.13 Kostnaður við gerð litarefnisins var gífurlegur og 

andvirði þess jafngildi þyngd þess í gulli. Sagnfræðingurinn B. Caseau telur ástæðuna fyrir 

kostnaðinum vera sá að til þess að búa til eitt gramm af efninu þurfti um tíuþúsund 

sjávarsnigla. Fundist hafa fornar litunarefnaverksmiðjur sem styðja kenningu Caseaus en 

ein litunarverksmiðja fannst í bænum Sidon í Líbanon og voru þar skeljar í allt að fjörutíu 

metra háum hrúgum.14  

 Í bókinni Colour, Travels through the Paintbox segir rithöfundurinn Victoria Finlay 

frá ferðalagi sínu um heiminn til að afhjúpa hin fjölmörgu leyndarmál lita. Finlay starfaði 

lengi í Hong Kong sem bæði blaðamaður og ritstjóri myndlistar hjá South China Morning 

 
11 Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, (London: John Murray, 2018), 162. 
12 St Clair, The Secret Lives of Colour, 162. 
13 St Clair, The Secret Lives of Colour, 162. 
14 „Tyrian Purple,“ World History, sótt 7.11.21, https://www.worldhistory.org/Tyrian_Purple/. 

Mynd 4 Thais haemastoma skel sem fannst á Grænhöfðaeyjum. 
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Post en býr núna í Derbyshire og starfar sem rithöfundur. Leit hennar að undrum fjólublás 

hófst í syðsta hafnarbæ Líbanons, Tyre þar sem talið er að fyrstu fjólubláu litarefnin hafi 

orðið til.15 Litarefnið Tyrian fjólublár var sérstaklega tengt við fönikíumenn frá Tyre og 

þaðan kemur nafnið Tyrian. Í gegnum þá öðlast liturinn frægð og græddu þeir heilmikið á 

viðskiptum sínum.16 Finlay bendir meðal annars á að jafnvel enska heiti Fönikíumanna (e. 

Phoenicians) eigi uppruna sinn að rekja til gríska orðsins yfir fjólubláann, phoinis, sem 

þýðir að á íslensku mætti segja að Fönikíumenn séu „fjólubláa fólkið.“17 Fönikíumenn 

ferðuðust víða frá heimabæ sínum til að selja lúxusvörur sínar, sérstaklega Tyrian fjólublátt 

litarefni. Litunariðnaðurinn var svo mikilvægur fyrir fönikíumenn að þeir trúðu að guðir 

þeirra hefðu leitt þá til að finna litinn. Litarefnaviðskiptin voru arðbær fyrir Föníkumenn en 

ekki er endalaust til af sjávarsniglum og þeir urðu fljótt uppiskroppa með efniðvið og gátu 

þá ekki viðhaldið framleiðslunni. Þeir dóu ekki ráðalausir heldur héldu þeir á leit nýrra 

uppsprettu sniglanna og ferðuðust um Miðjarðarhafið. Að lokum fundu þeir sniglana á 

Spáni og í Norður-Afríku og spruttu þar upp nýlendur Fönikíumanna.18 

 Meðferðis í ferðalagi Föníkumanna í leit að fleiri sniglum og nýjum 

viðskiptavinum var önnur merkileg uppfinning þeirra en það er stafrófið. Þegar Rómverjar, 

Etrúskar og Grikkir sömdu við Fönikíumennina um fjólubláan kynnstust þeir á sama tíma 

fönikíska stafrófinu.19 Þegar við skrifum og lesum í dag getum við staldrað við í örstund og 

þakkað litlu sjávarsniglunum fyrir fórnir þeirra. Kannski hefði fönikíska stafrófið ratað til 

Rómverja og Grikkja án sniglanna en þeir sannarlega flýttu fyrir ferlinu. 

 

1.3 Fjólublá pólitík 

Vegna kostnaðar fjólubláa litarefnisins höfðu einungis háttsettir ráðamenn og konungar 

efni á því að kaupa og klæðast efnum lituðum fjólubláum. Þar af leiðandi varð hann litur 

hámenningar og tengdist sérstaklega við keisarastétt Rómar og Egyptalands. Fjólublár kom 

einnnig til með að tákna heilagleika vegna þess að fornu keisararnir, drottningarnar og 

 
15 Finlay, Colours, Travels through the Paintbox, 393-396. 
16 St Clair, The Secret Lives of Colour, 163. 
17 Finlay, Colours, Travels through the Paintbox, 396. 
18 „The Snail That Spread the Alphabet,“ Medium, sótt 22.10.21, https://medium.com/lessons-from-
history/the-snail-that-spread-the-alphabet-7fc0a01afeb6. 
19 „The Snail That Spread the Alphabet.“ 
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konungarnir sem klæddust honum voru oft álitin guðir samfélagsins eða afkomendur 

guða.20 

Uppáhaldslitur Kleópötru heillaði Júlíus Sesar þegar þau kynntust í Egyptalandi stuttu 

eftir sigur Júlíusar í orrustunni Pharsalus. Eftir að sonur þeirra Sesarion fæddist sneri stolti 

faðirinn aftir til Rómar og kynnti nýja gerð tóga klæða, sem einungis hann hafði leyfi til að 

klæðast. Það sem gerði þau sérstök var Tyrian fjólublái liturinn sem klæðin skörtuðu. 

Íburðamikill lífstíll Kleópötru heillaði Júlíus þar sem allt í kringum hana skartaði þessum 

fallega fjólubláa lit allt frá sófum til fjólublárra skipasegla, og varð Júlíus heltekinn af 

litnum og öllu því sem hann tengdist.21  

Rómverjar voru sérstaklega hrifnir af fjólubláum fatnaði en einungis þeir sem tilheyrðu 

efri stéttum eða elítunni höfðu heimild til að klæðast honum. Keisarafjölskyldan og 

sýslumenn þeirra klæddust tóga praetexta sem 

hafði fjólublá kanta og hershöfðingjar sem höfðu 

unnið stórsigra í hernaði fengu leyfi til að 

klæðast tóga picta sem var algjörlega fjólublár 

tóga með gylltum ramma. Með tímanum kom 

liturinn til að tákna keisaraveldið. Á valdatíma 

Alexanders Severus keisara varð framleiðsla 

fjólublás silkis ríkiseinokað og mátti aðeins 

Severus sjálfur klæðast fjólubláu silkifötunum 

kekolumena eða þeir sem keisarinn fannst vera 

verðugir, en útlendingum var harðbannað að 

kaupa það. Keisararnir voru jafnvel sýndir í 

Tyrian fjólubláum klæðum í listaheiminum eins 

og til dæmis mósaík portrett myndin af Justinian 

I sem stendur í basilíkunni í San Vitale í 

borginni Ravenna.22 

 Í Grikklandi til forna voru strangar reglur og lög sem giltu um hverjir máttu klæðast 

fjólubláa litnum. Því hærri sem félagsleg staða þín var því meiri fjólubláum hafðiru leyfi til 

 
20 „Why is the color purple associated with royalty?“ Live Science, sótt 7.11.21, 
https://www.livescience.com/33324-purple-royal-color.html.  
21 „Cleopatra‘s Royal Purple was Made in the Gutter,“ History of Yesterday, sótt 20.10.21, 
https://historyofyesterday.com/cleopatras-royal-purple-was-made-in-the-gutter-5e9cadbf2fa5. 
22 „Tyrian Purple.“ 

Mynd 5 Mósaík mynd af Justinian I klæddan 
fjólublaum klæðum. Myndin stendur í basilíkunni í 
San Vitale og var hún kláruð árið 547.  
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að klæðast. Samkvæmt rómverska sagnfræðingnum Suetonius var það dýr ákvörðun hjá 

Ptolemaios, konungs Máretaníu, að klæða sig í fjólublátt þegar hann heimsótti Caligula 

keisara. Caligula túlkaði litaval Ptolemaiosar sem yfirgang keisaraveldisins og lét drepa 

gest sinn.23 Þessar reglur voru litnar alvarlegum augum og máttu menn hugsa sig tvisvar 

um hverju þeir klæðast þegar þeir komu fyrir háttvirta menn og konur. 

 Í sögu Japans má finna svipuð dæmi. Japanska litarkerfið sem inniheldur um 

fimmhundruð liti hefur verið í notkun frá Asuka tímabilinu (538-710 f.K.). Listinn var 

mikilvægur og var ekki einungis notaður til að halda utan um litina heldur hafði hann líka 

pólitískan tilgang. Sumir litir innan listans voru kinjiki litir, eða litir sem voru bannaðir. 

Enginn utan japönsku keisarafjölskyldunnar og hástéttarinnar hafði leyfi til að klæðast 

þeim litum. Frá því um 600 e.K. og fram eftir öldum hefur murasaki-iro, eða fjólublár, 

verið litur japanskra keisara og máttu aðeins þeir sem fæddust innan fjölskyldu hans 

klæðast þessum tiltekna lit. Það var ekki fyrr en á Edo tímabilinu, á milli áranna 1607-

1867, sem þessum reglum var aflétt.24  

 Í dag er minna um boð og bönn er snúa að litavali á klæðum en sumar hefðir hafa 

haldist eða þróast í gegnum árin sbr. víðtekna hefð að klæðast svörtu við útfarir. Það var þó 

ekki alltaf þannig en fjólublái liturinn á sterkar rætur að rekja í trúarbrögð og hefur lengi 

verið sorgarlitur. Áður þótti viðeigandi að klæðast fjólubláu við sorgarathafnir, og þykir 

enn í sumum menningarheimum.  

2. Fjólublár í trúarbrögðum 

Litir hafa mikla merkingu í trúarbrögðum og á bakvið notkun þeirra eru hefðir og reglur. Í 

þessum kafla verður skoðað hvernig fjólublár birtist í mismunandi trúarbrögðum og hvort 

það sé tenging á milli þeirra. Liturinn kemur fram í nokkrum mismunandi 

birtingarmyndum efnisheimsins sem umkringir trúarbrögð og klæðast til dæmis prestar 

fjólubláum, það má einnig finna hann í kirkjum og bænahúsum, og þó nokkrar vísanir í 

fjólubláan koma fyrir í Biblíunni.  

 
23 „Tyrian Purple: The disgusting origins of the colour purple,“ BBC, sótt 22.10.21, 
https://www.bbc.com/culture/article/20180801-tyrian-purple-the-regal-colour-taken-from-mollusc-mucus. 
24 „Shades of Tradition: Japanese Colors,“ Linguablog, sótt 21.10.21, 
https://linguaholic.com/linguablog/japanese-colors/. 
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Í píslasögu Jesú Krists kemur fjólublái liturinn við sögu og sýnir hvernig hann var 

litur valds og efri stétta: 

 

„16 Hermennirnir fóru með Jesú inn í höllina, aðsetur landshöfðingjans, og kölluðu saman alla 

hersveitina. 17 Þeir færa hann í purpuraskikkju, flétta þyrnikórónu og setja á höfuð honum. 18 Þá 

tóku þeir að heilsa honum: „Heill þér, konungur Gyðinga!“ 19 Og þeir slógu höfuð hans með 

reyrsprota og hræktu á hann, féllu á kné og hylltu hann. 20 Þegar þeir höfðu spottað hann færðu þeir 

hann úr purpuraskikkjunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir Jesú út til að krossfesta hann.“25 

 

Hér er brot úr Markúsarguðspjalli sem þykir er ein táknrænasta notkun fjólublás í 

Biblíunni.. Með því að klæða Jesú í fjólubláa skikkju og gefa honum þyrnikórónu var verið 

að hæðast að honum og ýtir þessi 

klæðnaður enn frekar undir kaldhæðnina í 

setningunni: „Heill þér, konungur 

Gyðinga!“, en hefðum samkvæmt klæddust 

aðeins konungar og hátt settir fjólubláum.26 

 Kirkjur eru vanalega mjög litríkir 

staðir, allt frá gluggum úr lituðu gleri til 

hlutanna sem eiga heima á altarinu. Litir 

spila stórt hlutverk í hefðum og 

framsetningu innan kirkjunnar. Til dæmis 

er hægt að sjá alla liti regnbogans í klæðum presta í kaþólsku trúnni og er hver þeirra 

tengdur við mismunandi helgistundir ársins. Sem dæmi er hvítur eða gylltur er notaður um 

jólin til að tákna líf Jesú Krists þar sem hann fæddist á á aðfangadag. Fjólublár er hins 

vegar eini liturinn sem er notaður tvisvar á ári, um páskana og á aðventunni. 27 Um páskana 

vísa fjólublá klæði kirkjunnar í sorg krossfestingunnar og táknar þar konungsdæmi í 

upprisu og fullveldi Krists. Gluggar og altari á föstudeginum langa eru skreytt með 

fjólubláu efni sem býr til fallegt umhverfi fyrir messuhald. Á aðventunni er fjólublár einnig 

notaður í kirkjunni og er kaþólski aðventukransinn vafinn fjólubláum borða og ber hann 

 
25 „Markúsarguðspjall 15. kafli,“ Biblían, sótt 12.10.21, https://biblian.is/biblian/markusargudspjall-15-kafli/.  
26 „What do liturgical colors mean?“ Catholic Herald, sótt 12.10.21, 
https://www.catholicherald.com/faith/what_do_liturgical_colors_mean_/. 
27 „Purple: The Importance of Colours in the Bible,“ Gants Hill Urc, sótt 21.10.21, 
https://www.gantshillurc.co.uk/ministers-blog/purple-the-importance-of-colours-in-the-bible. 

Mynd 6 Mynd í eigu Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. Sýnir presta í 
messu á öðrum í aðventu. 



 

16 

 

kerti í sama lit. Á tíma aðventunnar táknar fjólublái liturinn, bænir og persónulegar fórnir 

Krists.28  

Tyrian fjólublár var lengi tengdur við prestaveldið frá rómverskum tímum og langt 

fram á 15. öld en var það ekki fyrr en árið 1464 að Páll páfi II skipaði að skipta ætti 

fjólubláu skikkjunum út fyrir skarlatsrauða búninga.29 Rauður varð fyrir valinu því sá litur 

táknar píslarvotta og trúnni að páfinn sé heilagur. Kardinálar hans klæðast líka rauðum því 

þeir eru helstu ráðgjafar páfans og þar af leiðandi ættu þeir að vera viljugir til að úthella 

blóði sínu fyrir kirkjuna og Krist sjálfan. 

Í Torah, heilögum texta gyðingdóms, er vísað í marga liti og merking þeirra 

útskýrð. Orðið í Torah fyrir fjólublánn er argaman (h. ןמגרא ). Sem þýðir upphaflega „ofið“. 

Í Torah er oft minnst á fjólubláan í tengslum við tvo aðra liti, himinbláan og rauðan. 

Mögulega var argaman vefnaðarverk úr rauðum og bláum þráðum sem litu út fyrir að vera 

fjólubláir í fjarska.30 Á Sinai fjalli, voru boðorðin tíu ekki það eina sem Móses fékk í 

hendur sínar, heldur fékk hann einnig ítarlegar leiðbeingar á byggingu samkomustaðs fyrir 

Guð og hans fólk. Samkomustaðurinn var einsskonar tjaldbúðir sem auðvelt átti að vera að 

færa á milli staða. Tamarajo er ákafur biblíufræðingur sem elskar ekkert meira en að leita 

að fjarsjóðum í orðum Guðs og deila þeim með öðrum. Hann skrifaði greinina The purpose 

of the Wilderness Tabernacle: The Three Colors of Thread and the White Linen og gerir 

þar rannsókn á litunum sem notaðir voru í þessum tjaldbúðum. Litirnir voru þeir sem 

minnst er á hér fyrir ofan, blár, fjólublár og rauður. Hann komst að því að þessi samblanda 

lita er oft minnst á í sömu röð í Biblíunni. Blár er litur himinsins, fjólublár litur 

konungsfólk og rauður litur mannsins og blóðinu sem rennur í hans æðum. Jesú Kristur var 

kallaður sonur Guðs, himinblár, konungur konunga og drottinn lávarða, fjólublár, og sonur 

mannsins, rauður.31 Þar af leiðandi er tilgangur fjólublás í þessum tjaldbúðum að bera 

virðingu fyrir nafngift Krists og hans fórnum fyrir trúna. 

 Einn leyndardómanna sem fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér er liturinn Tekhelet 

sem er notaður í Biblíunni til að lýsa klæðum æðstu prestanna og bænaskúfum 

Ísraelmanna. Það sem vitað er um litinn er að í Talmud stóð að hann væri framleiddur úr 

 
28 „Religious Symbolism of Purple,“ Classroom, sótt 11.10.21, https://classroom.synonym.com/religious-
symbolism-of-purple-12086326.html. 
29 „Tyrian Purple.“ 
30 „Purple,“ Sophia Street, sótt 11.10.21, https://www.sophiastreet.com/2012/06/08/purple/. 
31 Tamarajo, „The purpose of the Wilderness Tabernacle: The Three Colors of Thread and the White Linen,“ 
Owlcation, sótt 8.11.21, https://owlcation.com/humanities/The-Purpose-of-the-Wilderness-Tabernacle-Three-
Colors-of-Thread-and-the-Linen.  
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sjávarsniglum. Yfirleitt er Tekhelet túlkaður sem blár litur og er hann táknrænn fyrir 

himininn en samkvæmt nýjum kenningum virðist sem Tekhelet blái hafi verið nær því að 

vera bláleitur fjólublár. Gömlum hefðum er sjaldan breytt, og þar sem trúin hefur minni 

áhuga á vísindum mun skilgreining Tekhelet líklegast standa óbreytt næstu árin. 

Í búddisma er mikið talað um fjólubláa lótusinn. Lótusblómið hefur sterka táknræna 

merkingu í allmörgum menningarheimum í Asíu og í búddisma er fjólublái lótusinn 

trúartákn. Hann er afar áberandi í listum og fleiri trúarbrögðum og er hann einn af táknum 

búddisma fyrir gæfu. Í birtingarmyndum guðanna eru þeir nánast alltaf stilltir upp með 

lótus í höndunum eða sitjandi á þeim. 32 Fjólublái lótusinn táknar hina andlegu ferð 

mannsins og á hann að bera með sér uppljómun og andlega heilsu þess sem fær hann að 

gjöf. Litatónar lótusins geta haft mismunandi merkingar. Ljósari fjólubláir lótusar eiga að 

tákna hamingju, sköpunargáfu, rómantík á meðan dekkri litir tákna tónist, reisn og fleira.33  

Orkustöðvar (e. chakra) líkamans eru mikilvægar búddistum. Í búddatrú er 

mikilvægt að líta til innra sjálfsins og að endursetja orkustöðvarnar en þær eru sjö talsins 

og liggja þær meðfram hryggnum í líkama okkar. 

Þær safna lífsorku (e. prana) sem heldur okkur 

heilbrigðum og lifandi. Hver orkustöð hefur ákveðna 

eiginlega og liti sem haldast í hendur við tíðni 

hverrar orkustöðvar. Ennisstöðin er staðsett á miðju 

enninu eða á þriðja auganu. Hún er stöð innsæis og 

innri þekkingu og með henni eigum við að öðlast 

aukna sköpunargáfu, skyggnigáfu og ímyndunarafl. 

Frumefni ennisstöðvarinnar er ljós og er það táknað 

með fjólubláum.34  

Það má því segja að fjólublár sé merkingarþrunginn víða í hinu trúarlega umhverfi. 

Hann táknar sorg, endurlausn, lífið sjálft og á sér enn fleiri merkingar sem ekki verða 

útlistaðar hér að sinni.  

 
32 „What is the Meaning of a Purple Lotus Blossom?“ Garden Guides, sótt 22.10.21, 
https://www.gardenguides.com/119329-flowers-native-thailand.html.  
33 „Pink and Purple Lotus Flower - Flowers of spiritual,“ Envi Earth, sótt 22.10.21, 
https://enviearth.com/pink-and-purple-lotus-flower-flowers-of-spiritual/.  
34 „Orkustöðvar – Chakras,“ Líkami og heilsa, sótt 8.11.21, https://www.likamiogheilsa.is/orkustodvar.  

Mynd 7 Merki ennistöðvarinnar umkringt 
fjólubláum lótus. 
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3. Popp-kúltúr og nútíminn 

Merkingarheimur fjólublás er í stöðugri þróun og er ekki lengur einokaður af valdamiklum 

einstaklingum. Með tíma og þróun í menningu hefur liturinn þróað með sér nýjar og 

skemmtilegar tengingar sem ná til alls samfélagsins, ungra, aldraða, valdamikilla, fátækra 

og allra þar á milli. Til dæmis má nefna fjólubláa nornahatta á hrekkjavöku sem eru 

barnvænni en þeir svörtu. Prince skrifaði um heimsenda í lagi sínu Purple Rain og fjólublár 

hefur skapað sér sess sem litur illsku í teiknimyndaheiminum og er oft tónaður með 

grænum. Í þessum kafla skoða ég áhrif litarins í nútímalegu samhengi og hvernig hann er 

notaður í markaðssetningu og mörkun í markaðsfyrirtækjum og grafískri hönnun.  

 

3.1 Nornafræði og litur hrekkjavöku 

Hrekkjavaka verður æ vinsælli með hverju árinu og má sjá glitta í nýjar íslenskar hefðir í 

kringum hana. Appelsínugulur, brúnn og rauður eru allsráðandi litir verslana fyrir haustið 

og teygja sig inn í hrekkjavökutímabilið ásamt svörtum og fjólubláum.  

Hrekkjavaka á rætur sínar að rekja til gelísku hátíðarinnar Samhain sem markaði 

lok uppskerutímabilsins. Lengri og dekkri nætur tóku við af löngum sumardögum og voru 

Keltar hræddir við það sem lá í handan. Keltar tengdu svarta litinn við hið myrka afl og 

hefur hann lengi verið talinn hryllingslitur.35 Grafískir hönnuðir og markaðssérfræðingar 

nota liti til að vekja tilfinningar og kalla fram hughrif. Blár er tengdur þægindum og öryggi 

og appelsínugulur er hávær og pirrandi.36 Eins og áður hefur komið fram hefur fjólublái 

liturinn yfirleitt verið tengdur við hástett, völd og velmegun en hvernig passar þessi litur 

inn í hryllingshefðina?  

Árið 2004 framkvæmdu háskólanemar í háskólanum í Georgíufylki í 

Bandaríkjunum rannsókn á litum og tilfinningaleg tengsl fólks við ákveðna liti. 98 manns 

tóku þátt í rannsókninni og var meginmarkmið rannsakenda að komast að því hvaða litir 

þátttakendur tengdu við jákvæðar upplifanir og hvaða litir framkalla neikvæð 

hugrenningartengsl. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að fólk tengir liti við hluti, 

upplifanir og rými sem það þekkir af eigin reynslu. (bls. 33) Þar kemur einnig fram að 

flestir þátttakendur tengdu fjólubláan við hlátur og börn. Með þessar áhugaverðu 

 
35 Krystal D'Costa, „How did purple become a Halloween color?“ Scientific American, sótt 9.11.21, 
https://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/how-did-purple-become-a-halloween-color/. 
36 „How did purple become a Halloween color?“ 
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niðurstöður í huga má áætla að viðskiptafólk hafi notfært sér þessi hugrenningartengsl til 

þess að hafa áhrif á markaðinn og ná til stærri markaðshópa. Samkvæmt rannsókninni er 

fjólublái liturinn jákvæðari en sá svarti og því er auðveldara að markaðssetja efni til barna 

og barnafólks.37 Er ekki annars norn með fjólubláan hatt minna ógnvekjandi en sú sem er 

með svartan hatt? 

Fjólublái liturinn hefur lengi átt stóran þátt í menningu og merkingarfræði 

nornafræðarnnar. Á bloggsíðunni Eclectic Witchcraft birtist grein eftir Emmu Kyteler sem 

kallast Purple Symbolism: What Does The Color Purple Mean Spiritually. Kyteler, sem er 

sjálfskipaður nornafræðingur, segir fjólubláa litinn tákna visku, hið andlega og 

yfirnáttúrulega. Í greininni segir hún að „ef þú ert að ganga í gegnum tímabil þar sem þér 

líður eins og einhver sé að skaða þig, hvort sem það er á andlegan máta eða annann, þá 

mæli ég með því að kveikja á fjólubláu kerti og koma fyrir ametíst steini í svefnherberginu 

þínu eða í því rými þar sem þú verð kvöldstundum.“ 38Með þessari aðferð er skapaður 

verndarveggur sem á að hjálpa við að halda neikvæðni á bug.   

 Margir fjólubláir kristallar geta haft áhrif á skyggnigáfur og eiga að hafa 

betrumbætandi áhrif á töfragetuna. Sugilite er einn þessara fjólubláu kristalla og finnst 

 
37 Naz Kaya og Helen H. Epps, „Color-emotion associations: Past experience and personal preference,“ 
Citeseerx, sótt 18.11.21, https://bit.ly/3nvhSFa.  
38 Emma Kyteler, „Purple Symbolism: What Does The Color Purple Mean Spiritually?“ Eclectic Witchcraft, 
sótt 17.10.21, https://eclecticwitchcraft.com/purple-symbolism-what-does-the-color-purple-mean-spiritually/. 

Mynd 8 Nornin Agatha Harkness úr sjónvarpsseríunni Wandavision. Kraftar hennar koma fram 
í fjólubláum lit og klæðist hún fjólublárri skikkju. 
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hann víða í Brasilíu. Hann á að hafa áhrif á tengingu mannsins við ást og guðdómlega orku 

en er einnig kristall sem hjálpar við einbeitingu í hugleiðslu. 39 

 Þó að nornafræði sé loðið viðfangsefni og rökstuðningur nornafræðilegra aðferða á 

lítið skylt við vísindalegar rannsóknir er gaman að sjá óhefðbundnar nálganir fræðarinnar, 

sér í lagi í tengslum við liti. Hverjum hefði dottið í hug að fjólublátt kerti myndi búa til 

verndarvæng? Má nota fjólubláar grímur til þess að auka vernd gegn smitsjúkdómum eða 

er nóg að láta fjólublátt kerti loga?  

 

3.2 Fjólubláa regnið 

Það er ómögulegt að skrifa um fjólubláan án þess 

að minnast á tónlistarmanninn Prince og lagið 

hans Purple Rain. Prince var tónlistarmaður sem 

samdi sum af frægustu lögum níunda áratugarins, 

meðal þeirra er lagið Purple Rain. Í sumum laga 

Prince er auðvelt að greina hvað textinn fjallar um 

en er Purple Rain aðeins óræðara. Textinn virðist 

í fyrstu fjalla um fyrrverandi elskuhuga og 

hvernig samband þeirra dofnaði en þegar kafað er 

dýpra í merkinguna virðist sú útskýring ekki lýsa 

laginu nægilega vel. Prince þótti fjólublár vera 

litur endaloka alheimsins og í hans huga fjallar lagið Purple Rain um það að finna 

guðdómlega leiðsögn í gegnum endalok heimsins. Hann talaði um að þegar það er blóð á 

himni og rauður blandast við bláa verður til fjólublár og merkir því fjólublátt regn endann. 

Prince lagði áherslu á að þú myndir treysta trú þinni og láta hana leiða þig í gegnum 

endalokin. Síðar sagði hann að fjólublár hafi orðið að sínum uppáhaldslit hans eftir að hann 

fór að tengja litinn við endalokin. Lisa Coleman sem sá um strengjaútsetningu lagsins hafði 

aðra skoðun á merkingunni. Henni fannst titillinn vera tvískiptur, annars vegar átti fjólublái 

liturinn að tákna himin í dögun, og hinsvegar rigningin að tákna syndaaflausnina. Þegar 

þessi tvö orð eru sett saman eiga þau að tákna nýtt upphaf fyrir Prince sem hafði áður átt í 

erfiðleikum með að vinna með fólki og kaus að vinna einn að lögunum sínum en eftir að 

 
39 „Purple Symbolism: What Does The Color Purple Mean Spiritually?“ 

Mynd 9 Hér má sjá Prince á fjólubláu mótorhjóli á 
plötuumslagi Purple Rain. 
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hann fór að vinna í samskiptahæfni og fór að leggja sig fram við að opna sig tókst honum 

og hljómsveitinni að semja í sameiningu hinn geysivinsæla poppsmell Purple Rain. 40   

 Þessar tvær túlkanir lagsins þurfa ekki að vera réttar eða rangar en á einhvern hátt 

merkja þær það sama. Sumir kristnihópar telja heimsendi vera nýtt upphaf fyrir mannkynið 

þar sem Guð umbunar þeim góðu. Prince var alinn upp sem sjöunda dags aðventisti svo 

mögulegt er að hugmyndir hans um endalok heimsins hafi att sér grunn í trúnni og að þær 

hafi haft áhrif á textaskrifin. Merking textans skiptir kannski ekki öllu máli en tvíræðni 

textans gerir það að verkum að skilaboðin eiga alltaf erindi og er lagið jafn vinsælt í dag og 

þegar það kom út.41  

 Bandaríska lita- og framleiðslufyrirtækið Pantone kynnti til leiks árið 2018 nýjan 

fjólubláan lit til heiðurs Prince. Liturinn fékk nafnið Love Symbol #2 og liturinn kemur frá 

Yamaha lyklaborði tónlistarmannsins sem bar sama lit. 42 Það að Prince eigi sinn eigin 

höfundavarða Pantone lit undirstrikar ódauðleika listamannsins sem lifir í gegnum 

skynfæri fólks og minningar, þrátt fyrir að Prince hafi sjálfur yfirgefið þennann heim.  

Það er gaman að segja frá því að á síðustu tuttugu árum hefur Pantone gefið út lit 

ársins en hann er gefinn út í desember árinu áður. Hver litur setur tóninn fyrir komandi ár 

og er jafn spennandi viðburður fyrir grafíkera eins og áramótaskaupið er fyrir Íslendinga ár 

hvert. Pantone hefur þrisvar valið fjólubláan sem lit ársins. Árið 2008 varð bláleiti fjólublái 

liturinn Blue Iris fyrir valinu vegna stöðugleika hans og samkvæmt Pantone gaf fjólublái 

keimurinn litnum smá spennu. Liturinn átti að veita stöðugleika og fullvissu í þessum 

flókna heimi sem við búum í og alltaf er að flækjast meira og meira. Síðan var það árið 

2014 sem bleikfjólublái liturinn Radiant Orchid varð fyrir valinu. Hann var valinn vegna 

hlýju hans, gleði og eiginleika litarinns til að vekja sköpunargáfunnar. Síðast varð fjólublár 

valinn árið 2018 og var það liturinn Ultra Violet. Hann var valinn vegna dularfullra 

eiginleika sinna og átti hann að tákna víðáttu alheimsins.43  

 
40 „What Prince Said About the Meaning of ‘Purple Rain‘,“ Showbiz Cheatsheet, sótt 10.11.21, 
https://www.cheatsheet.com/entertainment/what-prince-said-about-the-meaning-of-purple-rain.html/.  
41 „What Prince Said About the Meaning of ‘Purple Rain‘.“ 
42 „Pantone announces new purple shade in honor of Prince,“ The Guardian, sótt 11.10.21, 
https://www.theguardian.com/music/2017/aug/14/prince-purple-pantone-color-institute-love-symbol-2.  
43„A Look Back at Every Pantone Color of the Year Ever,“ Apartment Therapy, sótt 11.10.21, 
https://www.apartmenttherapy.com/every-pantone-color-of-the-year-264640.  
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3.3 Teiknimyndir 

Litaprentun dagblaða og annars prentefnis hófst á áttunda áratug síðustu aldar en prentun á 

þessum tíma var takmörkuð af ýmsum ástæðum, sér í lagi í litavali. Bjartir frumlitir voru 

frekar valdir í stað dempaðra lita því það var auðveldara að prenta færri liti heldur en að 

blanda marga tóna, til dæmis af gráum. Valmöguleikar hönnuða voru því takmarkaðir ef 

útkoman átti að líta vel út. Þegar kom að prentun teiknimyndasagna var litavalið afar 

mikilvægt, bæði vegna þess að efnið þurfti að vera hæft til fjöldaprentunar á sama tíma og 

það þurfti að grípa athygli kaupandans. Kaupandinn þurfti að geta gengið inn í búð og 

valið sér sögu með því að horfa einungis á forsíðu blaðsins. Þá skipti miklu máli að 

forsíðan væri grípandi því annars myndi kaupandinn velja eitthvað annað og meira 

spennandi. Lausn hönnuðanna var að setja ný illmenni á forsíðuna, því hvað annað gæti 

verið meira spennandi? Það þótti stór kostur ef kaupandinn gat séð að þetta væri illmenni 

ef einungis er horft til litavalsins og kaupandinn þyrfti ekki að lesa titilinn. Til þess þurfti 

að búa til einhversskonar reglu sem auðveldaði kaupendum að greina illmennin á 

svipstundu og var það gert með því að velja einkennislitina grænan og/eða fjólubláan.44 

Í leikverkinu Óþello notaði leiksskáldið William Shakespeare grænan til að lýsa 

öfund sem leiddi til þess að orðtakið grænn af öfund varð vinsælt. Grænn hefur verið 

tengdur við græðgi langt aftur í tímann. Grikkir til forna töldu að sumir sjúkdómar væru af 

völdum græna litarins þar sem húð sjúklinganna varð fölgræn. En hvað með fjólubláan og 

hver er hans tenging við hið illa? Hægt er að vísa í fyrri kafla ritgerðarinnar þar sem 

skrifað er um konunga og keisara og þeirra notkun á fjólubláum. Það má hugsa sér að fólk 

 
44 „Why So Many Comic Book Villains Wear Green and Purple,“ Screenrant, sótt 3.11.21, 
https://screenrant.com/comic-supervillains-green-purple-colors-joker-lex-luthor/.  

Mynd 10 Nokkur illmenni úr Marvel heiminum sem klæðast grænu og fjólubláu. Frá vinstri: Lex 
Luthor, Braniac, Kang, Molecule Man, Green Goblin og The Lizard. 
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hafi litið konunga hornauga og þeir gerðir að illmennum í sögum og frásögnum. Vald og 

spilling eru nátegnd hugtök sem boða ekkert nema illt. 

Höfundar Súperman teiknimyndasagnanna tóku ákvörðun um að láta illmennið Lex 

Luthor skarta fjólubláum jakkafötum.  Með því er gefið til kynna að þessi karakter sé 

öflugur, hafi stórt egó og krefjist virðingar annarra. Líkt og valdafólk fortíðarinnar sem 

klæddist fjólubláu.45 Litaval hefur gríðarleg áhrif á hvernig sjónræn saga er sögð og 

breytist skilgreining sagnapersóna eftir því hvaða litum þær eru látnar klæðast.  

Eftir að sú hefð að láta illmenni teiknimyndasagna klæðast grænu og fjólubláu 

hafði tekið sér fastan sess í teiknimyndaheiminum gátu myndasagnahöfundar farið að leika 

sér með formið og varð það vinsælt meðal myndasagnahöfunda að ögra og brjóta þessa 

tilteknu reglu. Taka má sem dæmi hinn frumstæða Hulk sem er ein frægasta hetja Marvel 

heimsins. Útlit hans samanstendur af grænni húð og fjólubláum buxum, jafnvel þó hann sé 

flokkaður sem hetja. Ástæðan fyrir því var að höfundurinn vildi ögra viðteknum venjum, 

lesandanum og væntingum hans til þess hvað er illt og á sama tíma halda lesandanum á 

tánum. Þegar Hulk er reiður virðist það tilviljanakennt hvort hann ráðist á vin eða óvin. 

 
45 „Why So Many Comic Book Villains Wear Green and Purple.“ 

Mynd 11 Panell úr tölublaði #153 af Incredible Hulk frá árinu 1962. 
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Eftir að almenningurinn snerist gegn honum í 

sögunni áleit hann sjálfan sig skrímsli og gefur 

litavalið það sama til kynna. Hann horfir á 

sjálfan sig sem illmenni eigin sögu.46  

Hægt að sjá hvernig þessi regla hefur 

verið við lýði frá uppruna hennar í myndum 

Disney heimsins. Illmenni eins og Úrsúla úr 

Litlu hafmeyjunni (1989) er með fjólublá húð. 

Illa drottningin í Mjallhvít og dvergarnir sjö 

(1937) klæðist fjólubláum kjól en hún er 

vissulega konungsborin og er með græn augu. 

Við sjáum það sama í sögunni um Öskubusku 

þar sem stjúpa hennar klæðist fjólubláu og hefur græn augu. Meinhyrna, vonda drottningin 

úr sögunni um Þyrnirós, skartar fölgrænni húð sem er skyggð með fjólubláum til að 

skrerpa á útlínum. Meinhyrna getur breytt sér í grænan dreka með fjólubláan maga. 

Litapalletta þessara illkvenna stemma við grænu og fjólubláu litapallettu illmennanna sem 

við sjáum í myndasöguheiminum og er enn í notkun í kvikmyndaheiminum í dag. Þetta á 

sérstaklega við um kvikmyndir sem segja upprunasögur illmenna úr teiknimyndaheiminum 

en þær myndir halda fast í litapallettur úr teiknimyndunum sem þær eru skrifaðar út frá. 

 

3.4 Mörkun 

Litir eins og rauður, blár og gulur hafa allir mismunandi áhrif á huga okkar. Rauði liturinn 

gefur til kynna ástríðu eða uppreisn á meðan sá blái hefur tilhneigingu til að hafa róandi 

áhrif. Sem samblanda af þessum tveim litum getur fjólublár haft róandi og hvetjandi áhrif á 

sama tíma. Þess að auki eru áhrif fjólublás oft háð undirtóninum sem skiptir miklu máli. 

Með rauðum undirtón verður liturinn hlýrri en blái gefur fjólubláa kaldari lit sem ber með 

sér önnur hugrenningartengsl. Vandlega verður því að fara í val á lit. Því ljósari sem 

liturinn er því kvenlegri er hann en ef farið er í dekkri tóna laðast karlmenn einnig að 

honum. Nútíma túlkanir á fjólubláa litnum eiga rætur sínar að rekja í sögu litarins sem við 

höfum þegar farið yfir. Hann hefur lengi verið litur valds og þess vegna verður hann oft 

 
46 „Why So Many Comic Book Villains Wear Green and Purple.“  

Mynd 12 Illa drottning úr Mjallhvít í fjólubláum kjól. 
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fyrir valinu hjá fyrirtækjum sem gefa sig út fyrir að vera sem öflug og úrræðagóð. Einnig 

getur fjólublár táknað sköpunargáfu og hugrekki.47  

 Það eru ekki mörg stór fyrirtæki sem nota fjólubláan þar sem blár, rauður og svartur 

eru mun vinsælli. Líklega er þekktasta fjólubláa firmamerkið merki FedEx sem sérhæfir 

sig í flutningum, rafrænum viðskiptum og viðskiptaþjónustu. Annað vinsælasta 

vörumerkið sem notar fjólubláan er nýlegt merki Taco Bell. Notkun fjólublás í 

skyndibitamerki er virkilega óvenjuleg ákvörðun. Fyrri útgáfur merkisins notuðu gulan, 

rauðan og grænan til að merkja kjöt, ost og salat en þegar þeir kynntu það nýja árið 2016 

útskýrðu þeir að fjólublár var valinn til að sýna að þeir hafi ferska og nýja nálgun á 

mexíkóskum mat.48  

 
Mynd 13 Kúin Lila sem hefur verið lukkudýr fyrirtækisins Milka frá árinu 1973. 

 Það kemur á óvart að sjá að súkkulaðiframleiðendur hafa tekið ástfóstri við litnum 

en bæði Milka og Cadbury, tvö stærstu vörumerkin í súkkulaðiframleiðslu bera fjólubláan 

lit. Milka er svissneskt fyrirtæki sem stofnað var árið 1901 og hafa súkkulaðivörur þeirra 

verið í fjólubláum pakkningum alveg frá upphafi. Árið 1973 kynntu þeir til leiks fjólubláa 

kú sem heitir Lila og varð hún að einsskonarar lukkudýr fyrirtækisins. Hún sést á næstum 

öllum pakkningum fyrirtækisins og hefur komið fram í ótalmörgum sjónvarpsauglýsingum. 

Cadbury bræðurnir sem stofnuðu Cadbury súkkulaðistórveldið eru sagðir hafa valið 

 
47 „Purple Color in Branding,“ Inkyy, sótt 10.11.21, https://www.inkyy.com/purple-color-in-branding/.  
48 „Color Theory: Purple as a Branding Color,“ Branding Compass, sótt 11.11.21, 
https://brandingcompass.com/branding/color-theory-purple-as-a-branding-color/.  
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fjólubláann til heiðurs Viktoríu bretadrottningu, sem var gjörn á að klæðast fjólubláum í 

sinni valdatíð, og hefur súkkulaðifyrirtækið notað þennan lit í meira en hundrað ár. 

Fjólublái Pantone 2865c er liturinn sem varð fyrir valinu en það hefur reynst Cadbury afar 

kostnaðarsamt að halda í þennan fræga lit og hefur fyrirtækið staðið í fleiri lagadeilum 

vegna höfundavarðs litar heldur en önnur fyrirtæki og litir. Það er sérstaklega erfitt að fá 

einkaleyfi og höfudnarverja liti samkvæmt réttarkerfinu. Það er vegna þess að það þykir 

afskaplega erfitt er að sanna hversu sterk tenging neytenda er á milli litar og vörumerkis. 

Það tók Cadbury fyrirtækið fjögur ár eða frá 2004 til 2008 að fá það lagalega staðfest að 

þeir hefðu einkaleyfi fyrir Pantone 2865c. Nestlé mótmæltu einkaleyfis umsókn þeirra og 

héldu því einmitt fram að liturinn væri ekki nógu sérstakur til að standa fyrir eitt 

vörumerki. Heppnin var með Cadbury og sögðu sérfræðingar að liturinn sýndi fram á 

mikla tengingu við vörumerkið sjálft.49  

 Það sem við höfum séð í þessari ritgerð er að fjólublár er margræðinn litur sem 

boðar góð öfl og slæm, vekur hlátur, minnir á börn, vísar í stéttaskiptingu, völd og 

spillingu, hreinsunareld, syndaaflausn og stóriðju. Það sem hefur staðist timans tönn er 

tenging litarins við hámenninguna og valdastéttir. Sú tenging verður seint afnumin þar sem 

við sjáum hana aftur og aftur í nýjum birtingarmyndum hvort sem um er að ræða í 

markaðssetningu lúxusvara og vörumerkja eða í litapallettum valdasjúkra illmenna í 

teiknimyndasögum.  

 
49 „About a Colour: Cadbury Purple,“ How How, sótt 10.11.21, https://how.studio/latest/about-a-colour-
cadbury-purple. 
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 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka hvernig merking fjólubláa litarins hefur þróast 

og breyst í gegnum tíðina. Til þess að komast að niðurstöðu voru fyrst skoðaðar 

framleiðsluaðferðir fjólubláulitarefnanna Mauve og Tyrian og hver áhrif þeirra voru á 

samfélagið. Því næst var það skoðað hvernig tískubylgjur mynduðust í kringum litinn, 

hvernig hann ferðaðist með nýlendum Föníkumanna og svo hvernig pólitík hafði áhrif á 

notkun litarins. Í næsta kafla var farið yfir fjólubláan í samhengi við trúarbrögð heimsins 

og vísanir þeirra í fjólubláan úr bæði Biblíunni og trúarritum gyðinga skoðaðar. Þá var 

farið yfir birtingarmyndir litsins í búddisma og hvernig guðir umgengust hann. Í þriðja 

kafla var skoðað hvernig liturinn hefur verið notaður í poppkúltur, í popptónlist, 

teiknimyndum og að lokum var farið yfir ýmisskonar eiginleika fjólubláa litarins í mörkun 

og markaðssetningu vörumerkja.  

Í dag er fjólublár ennþá tengdur við konungsveldi og keisarana þó á aðeins annan 

hátt. Hann vísar í valdið og virðinguna sem hámenningin krefst af fólki sínu. Jafnvel 

súkkulaðiframleiðendur nota fjólubláan til heiðurs konungsvaldinu. Krafturinn sem fylgir 

notkun fjólubláa litnum hverfur seint og má til dæmis gera ráð fyrir því að við Íslendingar 

munum ekki gleyma áberandi lit flugfélagsins Wow Air í bráð. Það eru ekki nema 

tvöhundruð ár frá því að fjólublá litarefni urðu aðgengileg almenningi þannig möguleikinn 

á því að merking litarins muni breytast enn frekar er enn til staðar. Þó að fjólublár eigi sér 

sterka tengingu við konungsfólk, hástétt og velmegun þá er líka skondið að sjá þennan lit í 

tísku meðal ungs fólks árið 2020 og 2021. Það verður spennandi að sjá hvert framhaldið 

verður. 

Í þessari rannsókn minni studdist að miklu leyti við bók Victoriu Finlay, Colour, 

Travels Through the Paintbox þar sem hún hefur rannsakað liti og leyndardóma þeirra. 

Mér þykir þessi bók virkilega metnaðarfull og áhugaverð þar sem höfundur kafar djúpt í 

efnið og ferðast um heiminn til þess að kynnast efninu sínu betur og talar hún við 

heimamenn víða til þess að öðlast betri þekkingar. Forvitni og áhugi Finlay greip mig og 

hefur hvatt mig til þess að fræðast betur um fleiri liti.   

Það hefur verið áhugavert að kanna þennan stórkostlega merkilega lit og komast að 

hvaða tengingu hann hefur í mannkynssögunni og hvaða sess hann hefur í menningu í 

gegnum tíðina. Áður en ég hóf þessa rannsókn mína hugsaði ég um fjólubláan sem fallegan 

lit sem mér finnst gaman að klæðast. Ég hafði ekki hugsað of mikið um merkinguna og 
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söguna sem liggja að baki þessa lits og það kemur mér á óvart hversu stórt hlutverk liturinn 

leikur. Í dag á ég erfitt með að sjá fjólubláan í umhverfinu án þess að hugsa hvaða 

merkingu hann hefur og hvers vegna hann hefur orðið fyrir vali í tiltekinni hönnun. Mér 

finnst ég vera mörgu fróðari og betur í stakk búin til að taka ákvarðanir sem grafískur 

hönnuður í framtíðinni, sér í lagi þegar kemur að fjólubláum.   
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