”Sne-hvide” - om farven HVID af Lene Bjerregaard, LB-Colourconsult
”I sne står urt og busk i skjul
det er så koldt derude”,
står der i en kendt dansk sang.
Da vi efter min mening er kodet til at leve
efter naturens love og rytmer – herunder
naturens farver – vil den rene hvide farve i
vor under-bevidsthed stå for ”kulde”.
Hvide rum
I indretning kan rum med helt hvide vægge
derfor virke kolde.
Til gengæld er de hvide vægge gode som
neutral baggrund for malerier i stærke farver.

Hvide vægge har desuden den virkning på rum, at
de opleves som større, end de faktisk er.
Hvid udvider optisk – det vil sige rent synsmæssigt.
Derfor er hvide vægge en fordel i meget små rum,
som f.eks. dette badeværelse.
I dette lille toiletrum er desuden opsat et stort spejl,
som medvirker til, at rummet virker endnu større.
Symbolik og psykisk virkning
Generelt kan hvide møbler være med til at give boligen et let og rolig atmosfære, som
kan være velegnet til følsomme sjæle, der ikke tåler for stærk farvepåvirkning, som
meget kulørstærke nuancer giver.
Meget store hvide flader kan imidlertid virke tomme, men til gengæld giver de ro i
sindet. Hvid står også rent symbolsk for Fred. Vi kender f.eks. den ”hvide fredsdue”.
Hvid symboliserer desuden det ærlige, rene og oprigtige sind. Det ses blandt andet i
eventyret om ”Snehvide”, der netop har et rent, sandfærdigt og uskyldsrent sind.
Det ses endvidere i nogle engelske ordsprog + et dansk:
- a whitehanded person
= en uskyldsren og ærlig person
- a white man
= et hæderligt og ærligt menneske
- vaske sorte penge hvide = gøre illegalt tjente penge ”legale”/til ærligt tjente
Mange spirituelle ledere går i hvidt tøj – herunder også Paven, for at symbolisere den
åndelige renhed og bevidsthed. Ordet ”hvid” er i øvrigt nært beslægtet med ”at vide”!
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