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bliver „synlige”. Hvid står således 
også for åbenhed. På engelsk hed-
der det i øvrigt både White Paper og 
Blue Books (se den Blå Bog s. 69). At 
hvidvaske sorte penge, er at gøre dem 
„lovlige”.

Der findes også nogle engelske udtryk, 
der falder helt i tråd med de oven-
nævnte signaler:
-  Their white hope = deres store san-

de håb
-  A white knight = redningsmand, 

forsvarer (den hvide ridder)
-  A white man = et hæderligt og ær-

ligt menneske

A white knight, som direkte oversat 
betyder: den hvide ridder, svarer godt 
til det danske udtryk om: „ridderen  
på den hvide hest”, der kommer og 
redder kvinden i den betydning, at 
tage alle problemer væk.

Hvid står også for fred og ro.
-  den hvide fredsdue
-  vinke med det hvide flag

F.N.’s biler er også hvide, som tegn 
på fred.

Der har været et udtryk, som jeg ikke 
kunne regne ud. Det er:
- „at skyde en hvid pil efter noget”. 

Dansk Sprognævn oplyser, at ordet 
skyde kommer af ordet „skøde” på 
fast ejendom. I gamle dage kastede 
man en afbarket gren på jorden, som 
symbolsk tegn på jordoverdragelse. 
Det kan muligvis have været en pi-
lekvist, men alle afbarkede grene er 
jo lyse.

Ren hvid er også sneens farve. Der-
for kan ren hvid godt virke kold. An-
dre afledte eller synonyme signaler af 
de nævnte er: enkel, blid, fintfølende, 
sårbar, sart, forsigtig og godhed. Hvid 
er særdeles sart og sårbar, da den let 
bliver tilsmudset, det vil sige, at ren-
heden hurtigt kan forsvinde.

 (S 0505-Y60R) Råhvid 

Denne tone er som fløde eller creme. 
Den blød, mild, blid og sart. Den er 
også behagelig, varm og venlig på 
grund af det lille strejf af rød og gul.
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(S 9000-N)

S’et nederst på NCS trekanten står for 
det engelske ord: swart, som egent-
lig nok stammer fra gammel skan-
dinavisk. På svensk hedder sort sta-
dig: svart. Nu betyder swart egentlig: 
mørk.

Sort er en farve med mange, men be-
slægtede betydninger. I naturen står 
sort for det mørke, dystre og truende 
og måske ligefrem destruktive. F.eks. 
varsler sorte skyer uvejr. Vi taler også 
om, at der kan hænge „sorte skyer“ 
over vores hoved. Sort udtrykker der-
for ofte dramatiske, voldsomme hæn-
delser eller dårlige fremtidsudsigter, 
som f.eks., når vi siger, at det „ser sort 
ud for ham“, den „sorte mandag“ på 
børsen = stort truende kursfald på ak-
tier. I kortspillet Sorteper taber den, 
der sidder med kor tet. Dette bruges 
også i overført betydning om en uhel-
dig person.

Eller når man „går i sort“ og får et 
„black out“, besvimer man og mister 
bevidstheden. Derved står sort også 
for det ubevidste, altså det, der er 
skjult for den normale dagsbevidst-
hed.

Om natten er det sort. Når der ikke 
er lys, kan vi ikke se noget og dermed 
er alting skjult. I betydningen af det 
skjul te bruges sort i mange forskellige 
sprog lige udtryk, som nævnes neden-
for. Jeg vil her fremhæve disse:

- hvorfor taler vi om flyets „sorte 
boks“, når den rent faktisk ikke er sort, 
men orange? Ja, det må være fordi, 
den indeholder skjulte oplysninger 
om flyets data. Det samme gør sig 
gældende, når det amerikanske CIA 
og FBI omtaler deres hemmelige skjul-
te aktioner i Sydamerika og Cuba som 
„black operations“. Det amerikanske 
forsvarsdepartement har endvidere 
et „black budget“ = et sort budget til 
at finansiere hemmelige skjulte ak-
tiviteter, som f.eks. efterforskning af 
UFO’er.

„Sort arbejde“ er forbudt og foregår 
i det skjulte. Det samme gør sig gæl-
dende for den „sorte børs“. Når man 
har „sorte hensigter“, skjuler man 
sand heden. Når vi vil „gøre sort til 
hvidt“, fordrejer vi sandheden. Og en 
„sort løgn“ er meget værre, end en 
hvid løgn.

Tidligere var sex tabu og derfor noget, 
der foregik i det „skjulte“. Derfor blev 

Sort
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sort undertøj anset for mere sexet, 
fordi det stod for det forbudte, der 
foregik i mørket. Det er interessant 
at se, at i takt med at tabuet omkring 
sex aftog, kom der flere og flere farver 
på lingeri. Tidligere kunne man kun få 
hvidt, sort og „hudfarvet“ lingeri.

Vi taler også om „mørkets kræfter“ 
og til den kategori hører „sort magi“ 
og den „sorte djævel“. Så sort står 
virkelig for det mørke i mange betyd-
ninger. „Sort magi“ er noget, vi ikke 
forstår og derfor er skjult for vores 
dagsbe vidsthed. „Sort tale“ er også 
helt uforståelig tale. Jeg har tænkt 
længe på årsagen til dette udtryk. Jeg 
kom frem til, at det må hedde „sort 
tale“, fordi budskabet er „skjult“ – vi 
forstår det ikke.

På samme måde kan vi frygte det, vi 
ikke forstår. Derfor tror jeg, at vi kalder 
djævelen for „sort“, selv om djævelen 
faktisk blev fremstillet som „grøn“ på 
diverse kalkmalerier i kirkerne i mid-

delalderen. Djævelen er i virkelighe-
den symbol på vore egne indre mørke 
kræfter. Måske kan det være derfor, at 
den sorte farve (ubevidst) blev valgt af 
grupper som fascister, nazister, rock-
ere, autonome og anarkister. Disse 
grup per projicerer alle deres mørke 
sider over på andre, frem for at er-
kende dem, dvs. de sider er „skjult“ 
for deres bevidsthed.

Sort står dog også for genfødsel i be-
tydningen: dramatisk fornyelse – alt-
så igen i overført forstand, at noget 
må forsvinde, for at noget nyt kan 
opstå. I denne sammenhæng er den 
destruktive betydning af sort positiv, 
fordi noget nyt kommer frem. Dette 
ligger tæt op af kinesisk farvefiloso-
fi, hvor sort står for både genfødsel, 
viljestyke, alvor og fundamentet for 
livet. Det kendes og-så fra Bibelen, 
hvor der i skabelsesberetningen står: 
„I begyndelsen var jorden tom og øde 
og det var mørke over verden“. Her er 
urmørket også forudsætningen for li-
vets opståen. 

Man kan sige, at det svarer til, når 
plantefrø ligger i mørke i jorden og 
spirer frem, når forholdende giver 
mulighed for det. Det kan ligeledes 
overføres på den situation, hvor man 
er faldet i et „sort hul“ rent humør-
mæssigt. Ordet depression kommer 
af engelsk: de pres sed = undertrykt. 
Også det græske ord: Melanos bety-
der både melankoli og sort.
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Depression skyldes ofte, at ubevidste 
konflikter og følelser forbliver i under-
bevidsthedens „mørke“. Derfor er vi i 
„sort humør“, når vi er deprimerede. 
Når man bearbejder de undertrykte 
følelser og oplevelser ved at få dem 
op til overfladen, giver det mulighed 
for, at et nyt og bedre liv kan „spire“ 
frem. En sort depression kan således 
være grobund for nye livsværdier og 
holdninger. 

Men først må de gamle værdier væk. 
Man kan sige, at før det nye kan spi-
re, råder der mørke og kaos. Når der 
råder mørke og kaos i sindet, kan det 
også give sig udtryk i voldelig adfærd, 
som det ses hos anarkister, rockere, 
nazister, autonome og BZ’ere. Deres 
frustration, „sortsyn“ og livsangst gi-
ver sig udtryk i anarki, lukkethed og 
destruktiv adfærd. I denne sammen-
hæng er den destruktive betydning af 
sort negativ. Man må sige, at „sortsyn“ 
er en meget pessimistisk livsholdning.

Når man på det personlige plan har 
noget „at skjule“, bliver man lukket og 
afvisende over for andre. Derfor står 
sort også for lukkethed og afvisning. 
Man kan endvidere sige, at „familiens 
sorte får“ også bliver afvist og lukket 
ude af familien. Afvisningen går både 
fra individet mod andre og omvendt 
– fra gruppen mod individet.

Desuden kan sort også udtrykke let 
distancerende elegance i sort festtøj 

(i modsætning til rødt festtøj). Det 
kommer af, at sort farvepigment tid-
ligere var meget svært at fremstille 
og dermed meget dyrt. Derfor blev 
det „pæne“ tøj sort. Før år 1900 var 
brudekjoler også sorte. Den skulle 
være „fin“ kjole hele livet. Bondebe-
folkningen havde ikke råd til nyt tøj, 
hverken hvert eller hvert andet år. 
Hverdagstøjet var ufarvet brunt og 
festtøjet sort.

Sort tøj er stadig det pæne festtøj. 
Samtidig er det „pæne sorte tøj“ ta-
get med op på tøjet hos erhvervslivets 
ledere, for at signalere alvor, seriøsi-
tet og autoritet og myndighed. Her er 
den afvisende betydning, snarere di-
stance. Jeg tror, det ligeledes er den 
distancerende betydning, der gør, at 
vi bruger begrebet „sort humor“. Den 
sarkasme, der ligger i „sort humor“, 
bruges for at lægge afstand til van-
skelige følelsesmæssige situationer. 
„Sort humor“ er en måde at distan-
cere sig fra alvorlige, måske truende 
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omstændigheder, så man bedre kan 
overkomme dem psykisk i øjeblikket.

Der er også andre, der har brugt sort 
til at symbolisere magt - især magt ba-
seret på vold. F. eks. Black Panter Par-
ty = De Sorte Pantere som i 1960’erne 
og begyndelsen af 1970’erne i USA gik 
ind for vold som politisk magtmiddel. 
Det samme gjorde Nazisterne og Fa-
scisterne. 

Der opstod en palæstinensisk gruppe 
i 1971, som kaldte sig: „Sorte septem-
ber“, som bl.a. stod for flykapringer. 
I dag bruger Rockere og Autonome 
(sikkert ubevidst) den sorte farve, 
som symbol på den voldelige magtan-
vendelse.

Sort symboliserer også død og ulykke
Pest blev tidligere kaldt: „den sorte 
død“. Når en sort kat gik over vejen, 
sagde man i gamle dage, at det betød 
ulykke. Vi ved også, at man bærer sort 
tøj til begravelser, som tegn på sorg. 
Det er dog kun i vesten, at sort bru-
ges ved begravelser. I østen anvendes 
hvid. Jeg tror, der er fordi vi har et for-
skelligt syn på døden. Hos os er livet 
slut ved døden. I østen er døden blot 
overgangen til et andet liv.

Opsummering af sort
Den sortes grundsignal er: mørk - dy-
ster - tyngde - lukket - skjult - truende 
- ubevidst.

I betydningen tyngde, dyster og pes-
simistisk har vi disse udtryk med sort:
-  sort humør  

= tungsind, depression, sorg
-  det ser sort ud
-  at have en sort dag
-  at se sort på tingene
-  at have sortsyn
-  have en tyngende sort  

samvittighed
-  en sort børsdag 

I betydningen skjult, hemmelig, 
ulovlig, falsk:
-  sort arbejde
-  sorte penge
-  den sorte børs
-  det sorte marked
-  sort økonomi
-  en sort løgn
-  have sorte hensigter
-  flyets sorte boks
-  F.B.I.‘s black operations  

= de hemmelige operationer
- Blackleg = falskspiller  

eller strejkebryder
-  Blackjack player = kasinospiller, 

der vil snyde
-  Blackjack = sørøverflaget
-  Blackmail = afpresse

I betydningen udelukket, udstødt, 
afvisning:
-  familiens sorte får
-  blacklistet = sortlistet
-  blive Sorte-Per
-  sort humor
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I betydningen død:
-  den sorte død = pestsygdom
-  påklædning ved begravelser

I betydningen ubevidst, ukendt, 
uforståelig:
-  få et black-out  

= miste bevidstheden
-  sort magi
-  sort tale

Til at udtrykke styrke, myndighed, 
magt og autoritet, bærer disse sort 
tøj i Danmark:
-  præster
-  dommere
-  politi
-  tøj for direktionsmedarbejdere

-  ministerbiler
-  det sorte karatebælte

Til at udtrykke frustration, anarki, 
livsangst, lukkethed og magt via de-
struktiv, truende og voldelig adfærd, 
bærer disse grupper også sort tøj og 
bruger evt. sorte flag og sorte sym-
boler:
- anarkister
-  punkere
-  BZ’erne
-  autonome
-  rockere
-  nazister
-  fascister (sortskjorter)
-  de Sorte Pantere
-  Sorte september
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 (S 4000-N) Ren grå

Grå er som bekendt en blanding af 
sort og hvid. Den grå farves signaler 
afspejler også denne kendsgerning. Da 
der ikke er nogen kulørthed i grå, men 
kun sort og hvid er den „farveløs”. Den 
er med andre ord hverken kulørt eller 
sort eller hvid. Derfor kan grå siges at 
være helt neutral og anonym.
Her er nogle udtryk, hvor grå står for: 
tilbagetrukket, diskret og anonym:
-  den grå eminence
-  den store grå masse
-  den grå kontormus

Hvid står for sandhed og det lovlige, 
mens sort står for det ulovlige. Ser vi 
igen på sproglige udtryk, har vi nogle, 
der angiver, at vi ikke ved om noget er 
lovligt eller ej, men at vi befinder os i 
et grænseland:
-  vi er i en gråzone
-  det grå marked

I naturen findes grå primært på grå 
skyer. Disse skyer skygger for solens  
livgivende energi. Mangler vi sollyset 
for længe, bliver vi i trist humør. Ser 
vi på selve farveblandingen, er det så-
dan, at jo større sortindholdet er, jo 
mere vil den sorte farves signaler om 

tristhed bryde igennem. Udtryk, hvor 
grå står for tristhed:
-  den grå triste hverdag
-  det hele er gråt i gråt
-  at blive fyret på gråt papir

Aske er også gråt, og ordet askese er 
direkte afledt heraf. Der fandtes også 
en munkeorden, der hed Gråbrødre-
ne, fordi de dels gik i grå kutter og dels 
levede asketisk og enkelt. 

Fugl Fønix steg ifølge myten op af 
asken. Derved er der mulighed for 
forvandling og udvikling i symbolsk 
forstand. – Jeg tror også, at eventy-
ret om Askepot kan drages ind her. 
Askepot levede jo ved ildstedet og 
dermed asken, men hun endte med 
at finde prin sen. Hun fik mulighed for 
forvandling af sit liv ved først at leve i 
as ken, som symboliserer hendes egne 
mørke sider.

Desuden er der en mængde forskelli-
ge gråtoner med lidt kulørindhold. De 
falder ind under kategorien „jordfar-
ver”, fordi de findes i naturen i enten 
organisk planteform eller i uorganisk 
form i sten og klipper. Farven stam-
mer fra stenens indhold af forskellige 
mineraler. Det ens signal for dem er : 
stillestående. Jeg har valgt 4 ud.

Grå 
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S 6005-Y20R

Denne gråbrune tone findes på bark 
på træstammer. Signalet er: ubevæ-
gelig, dæmpet, tilbageholdende, stil-
stand og stagnation.

S 6005-G20Y

Mørk grågrøn findes i naturen på 
mange planter. Signalet er: dæmpet, 
stilfærdig, rolig.

S 6005-R80B

Den blågrå ser vi i (fjerne) bjerge, sten 
skifer samt granit. Desuden har stål en 
lignende tone. Dens signal bliver der-
for: hårdhed, kulde, afvisning, dyster.

S 6005-R20B

Den rødlige grå findes i stenarter og 
grus, hvorfor den signalerer: hårdhed, 
men knap så afvisende som blågrå. 
Den er stadig meget dyster og stille-
stående i sin energiudstråling og sig-
nalværdi.

Sølv (sølvfarve)

Jeg har valgt at sætte sølv her, fordi vi 
bruger udtrykket: sølvgrå. Sølv hed-
der: argentum på latin og har atomtal 
47. Det kommer af sandskrit: arganus, 
som betyder: „skinnende”. Sølv er jo 
et me get (koldt) skinnende metal.

Sølv er et grundstof, som bruges til 
smykker, penge og sølvtøj. Det sig-
nalerer derfor noget af høj værdi. 
Man får sølvmedaljer i sportens ver-
den som tegn på udmærkelse og en 
værdifuld indsats. Sølvmedaljer er det 
næst højeste æresbevis efter guld-
medaljer.

Vi har nogle udtryk med sølv, de alle 
henviser til det ”næst bedste” eller at 
komme let til noget :
-  „at være født med en sølvske i 

munden”
-  „at få noget serveret på et sølvfad”
-  „tale er sølv” (men tavshed er guld)
-  sølvbryllup
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Opslagsdelen
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S 0520-Y
Benævnelse: Lysegul
Associationer: Babytøj

Grundsignal: Lethed, blidt lys
Sekundær betydning: Opløftet, sart, 
blid, forsigtig optimisme

S 2010-Y
Benævnelse: Strågul
Associationer: Tørre strå, halm, sand

Grundsignal: Tilbagetrukket, afdæmpet, 
e ner gisvag
Sekundær betydning: Diskret, forsigtig, 
stilstand, neutral, rolig

S 0570-Y
Benævnelse: ”Solgul”, stærk ren gul
Associationer: Solen

Grundsignal: Opsigtsvækkende, 
intens strå lende, lysende klar
Sekundær betydning: Skinnende, oply-
sende, livgivende, påtrængende, pågå-
ende

Y
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S 0550-Y
Benævnelse: Almindelig klar gul
Associationer: Sol, påske, kyllinger, 
ægge blommer

Grundsignal: Strålende, oplivende, 
lysende, ny energi, livskraft
Sekundær betydning: Oplysning, 
inspiration, idérig, lyse klare idéer, lystig, 
optimis me, sorgløs

S 2030-Y
Benævnelse: Vissengul, grumset gul
Associationer: Vissent græs, visne plan-
ter

Grundsignal: Uklarhed
Sekundær betydning: Uren (gul), 
grumset, løgn, bedrag, falsk (gul)

S 6020-Y
Benævnelse: (Kold) brun
Associationer: Træstammer, frossen 
jord, ”jordfarve”

Grundsignal: Stilstand, tilbageholdt 
energi, afventende
Sekundær betydning: Behersket, 
beskeden, tilbageholdende, stagnation, 
ubevægelig, stillestående 

Y
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S 0580-Y20R
Benævnelse:  Varm gul, gulorange, 
appelsin(gul)
Associationer: Appelsiner, ild, sol

Grundsignal: Meget livlig, sprudlende 
livsglæde, varm livgivende energi
Sekundær betydning: Strålende, livlig, 
udadvendt, sjov og udadrettet energi, 
mun ter, festlig, spontan, frembrusende, 
modig, ilter, ivrig

S 0540-Y20R
Benævnelse: Æggeblomme
Associationer: Sol, æggeblomme

Grundsignal: Behagelig varme, positiv 
udstråling
Sekundær betydning: Optimisme, 
opmuntrende, imødekommende, 
glæde, venlighed, livgivende

S 1010-Y20R
Benævnelse: Beige
Associationer: Naturfarvet fåreuld, sand

Grundsignal; Stille, blid, lun
Sekundær betydning: Let, let opløftet,
forsigtig, dæmpet, diskret, sart, neutral

Y20R
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S 2020-Y20R
Benævnelse: Kamel, lys gråbrun
Associationer: Kameluld, karamel, 
modent kornstrå, træmøbler

Grundsignal: Afdæmpet, tilbageholden
Sekundær betydning: Rolig, behersket, 
neddæmpet, diskret, neutral, forsigtig

S 1050-Y20R
Benævnelse: Gylden
Associationer: ”Den gyldne middelvej”, 
”gyldne tider”

Grundsignal: Dyb ”oplysning” = visdom, 
behagelig varme
Sekundær betydning: Dyb glæde, til-
fredshed, stor venlighed, imødekom-
mende, hygge, sorgløs, selskabelig

S 2060-Y20R
Benævnelse: Okkergul, ”Skagengul”
Associationer: Okker, efterår, løvfald, 
gløder

Grundsignal: Glødende, jordnær
Sekundær betydning:  Vedholdende, 
stabil, hygge, venlig, imødekommende

Y20R




