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Färg 
II 

over 
tillvaron 
• En helt vanlig morgon, grå och 
trist med kvarhängande disig luft. 
En ny arbetsdag för tusentals män
niskor i vår stad. Vi har bråttom. 
Spårvagnen, bussen, T -banans tåg 
väntar på oss. Också vi själva väntar 
- väntar på någonting som gör oss 
vänligare mot oss själva och mot våra 
medmänniskor. Någonting som kan 
få oss att börja denna nya dag på ett 
rätt sätt. 

De här första morgontimmarna har 
så stor betydelse för oss. Känner vi 
oss harmoniska och avspända redan 
vid början av denna nya arbetsdag 
blir de arbetsprestationer och göromål, 
som vi skall utföra, betydligt lättare 
och mera inspirerande. Det är för den
na känsla färgen och färgintryden 
spelar en så stor roll. 

Färgen har blivit ett uttrycksme
del i det moderna livet. Miljoner sa
ker och ting: hus, väggar, böcker, 
tidningar, kläder och fortskaffnings
medel m. m., som tidigare bara var 
gråa för oss, riktigt tråkiga, omger oss 
nu med glada och lustbetonade färger. 
Men för många färgstarka färger är 
inte heller bra. Vi vet, att det inte 
bara är bullret och jäktet, som river 
i ' våra nerver. Det kan också vara en 
olämplig färgkomposition eller - nog 
så väsentligt - felaktigt ljus i såväl 
kvalitet som kvantitet. 

Tre fjärdedelar av alla våra för-

BltSsarna i Stockholm har fel färg, den röda varnande braJidkårsfärgen. En 

nimmelser fångar VI In med ögat. Vi 
anstränger alltså våra ögon i hög grad 
och borde tänka på en bättre syn
komfort och att ge våra ögon en viss 
rekreation och vila. Med andra ord: vi 
måste fästa stÖrre vikt vid att färg
sätta tingen omkring oss på ett för 
ögat vänligt sätt. Det är inte bara de 
få konstnärliga produkterna, som vi 
skall njuta av på en utställning, utan 
fastmer av de ting som omger oss och 
de miljöer, vi vistas i dagligen. Det 
är detta som är av betydelse: att ska
pa ögonvänliga miljöer, som är anpas
sade på rätt sätt till arbete, när det 
skall vara det, och för vila och re
krea tion, när så skall vara. 

En plats där man vistas under kor
ta , stunder, några få minuter, kan 
na turligtvis vara färgstark och mera 
påträngande än en miljö, där man 
skall vara under längre tid. En håll
pla ts t. ex. eller en T -banesta tion bn 
vara friskare och mera aktivt på
trängande i sin färgställning. Vad 
man emellertid i första hand bör tän
ka på är att ge varje station sin lo
kalfärg, helt enkelt en markering med 
den och den stationen i en viss färg. 
Detta har också beakta ts och man 
har beteckningar som »den blå sta
tionen», »den gula stationen» o. s. v. 
Sedan tillkommer naturligtvis de till
fälliga arrangemangen med plakat 
och affischer, som skall sälja en viss 

vara. Där kan färgen få vara på
trängande och aktiv. 

Stodholm - en blå stad 
Annorlunda blir det när vi kom

mer på spårvagnen eller tåget. Här 
har vi två färglinjer: exteriörfärg och 
interiörfärg. Exteriörfärgen bör kom
poneras med hänsyn till staden och 
stadsmiljön. Varje stad har sin speci
ella karaktär som återspeglas och bör 
återspeglas i fortskaffningsmedlen, 
SS har - hur, vet man kanske inte 
- fått en blå färg som domineran
de. Det är alldeles riktigt: Stock
holm är en fri9kt blå, konstruktiv 
stad och den blå färgen på spårvag
narna ger en riktig färg i stadsbilden. 
Men säkert skulle man kunna fram
häva den ännu mera genom att poäng
tera det blå med kontrasterna svart 
och vitt. Den nyligen utförda rekla
men på spårvagnssidorna har fått ett 
estetiskt tilltalande utförande genom 
de röda och svarta färgerna på vit 
botten, vilket ytterligare accentuerar 
den blå färgen på vagnen. 

I samband med detta kan jag inte 
neka mig en parentes. Det är färgen 
på Stockholms bussar. Varför är bus
sarna röda med gulvita toppar? Per
sonligen tror jag här på ett slentrian
förfarande. Såvitt jag kan minnas 
var den första provbussen engelsk, 
från London, med sin rojalistiskt rö
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(!mna k a n uppstå, ty rött betyder i vår stad"håll er undan" 

da färg. Senare blev Londons bussar 
utformade med en gul topp, och så 
följde vi snällt efter. Den röda färgen 
är riktig i London och ger uttryck 
för engelsmännens känsla: det är en 
färg som ligger deras hjärtan närmast, 
så att säga. Men i vår stad har vi 
ingen bakgrund för detta. Den blir 
snarare en varningssignal. Den röda 

Spårvagns passageraren vill koppla aV och bör inte 
IItsättas fär en aktivt påträngande reklam 

färgen är ju numera godtagen som 
brandskyddets signalfärg. Vi skall se 
och släppa fram brandkåren när den 
kommer, hålla oss undan. Men bussen 
skall ju vara vänlig mot oss, bjuda oss 
att stiga på! 

Jag tror samma svaghet - att 
följa en inspårad färglinje - har vid
lådit oss, när vi låtit T-banetågen få 
den gröna färg, som även är signa
tur för Londons T-bana. Men där är 
det ju helt enkelt en protest mot det 
röda, som blivit alltför starkt, och 
där man alltså måste ha en motvikt. 
Man tar gröna tåget ut till lugnet 
och vilan från storstadens jäkt. Så 
kan en psykologisk reaktion ta sig 
uttryckt i färg. 

Men vi återgår till spårvagnen. 
Den är en blå, frisk fläkt, en vänlig 
hälsning för morgontrötta resenärer. 
Så har vi interiören. En passagerare, 
som kommer in, vill koppla aven 
stund, känna sig avspänd, få lugn 
och ro utan störande irritationsmo
ment. Här borde inte en alltför aktivt 
påträngande reklam få komma in i 
bilden. Vi vill inte som passagerare 
bli påtvingade en individuell konst
närlig känsla. Köper vi en tavla för 
vårt vardagsrum skall det vara för 
att den passar oss och vår smak, ger 
oss en viss stimulans. Interiören i 
bussen med dess affischering får inte 
bli påträngande, den skall passa alla 

och bör därför vara lugnt neutral. 
Dess avsikt skall vara att skapa en 
psykologisk bakgrund för en avspänd, 
rogivande miljö. Detta kan man nu 
åstadkomma genom de erfarenheter 
man fått på det färgpsykologiska 
området. Vi kan numera kartlägga 
och analysera färg, vi vet vilka fär
ger, vi skall använda och vilka kom
positioner som skall göras för att nå 
ett visst stämningsläge. 

Naturligtvis kan man här invända 
att vissa färger och material är mera 
praktiska än andra: de håller mot 
smuts och slitage. Då vill jag genmä
la, att nog är det väl skönt att man 
kan se om en miljö verkligen är ren 
och frisk. Materialet skall naturligt
vis vara slitstarkt och tåla påfrest
ningar, men det bör absolut kunna ge 
oss en känsla av hygien, friskhet och 
stimulans genom färgen. Denna sti
mulans betyder så mycket för de tu
senden för att inte säga hundratusen
den, som tillbringar morgon- och 
kvälls timmar i den miljö, som trans
portmedlen utrustats med. Borde man 
inte unna dessa människor att få den 
avspändhet och ro de så väl behöver 
som motvikt till jäktet l en stor
stad. 

J ag hoppas alltså, att dessa syn
punkter skall ge impuls till att skapa 
miljöer med psykologisk bakgrund till 
gläd je för alla i vår stad. 
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