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Farvernes elementære æstetik Alfred Lehmann Hent PDF Hvad er det, der gør, at vi finder en dyb blå farve
smuk, men en grumset brun kedelig? Hvorfor kan rød gøre os ophidsede, mens grøn beroliger? Professor i
psykologi Alfred Lehmans afhandling fra 1883 undersøger, hvilke elementer i farver der gør, at vi vurderer

dem på en bestemt måde og sætter pris på nogle frem for andre.

Alfred Lehmann (1858-1921) var en dansk psykolog og forfatter. Han arbejdede med eksperimental
psykologi og forsøgte gennem en række forsøg at påvise, at psykologien var en lige så konkret videnskab
som de eksakte naturvidenskaber. Han mente, mental energi kunne måles, og han opfandt selv apparater, der

kunne måle anstrengelsen, som han kaldte P-energien. I 1902 blev Alfred Lehmann medlem af
Videnskabernes Selskab og professor i psykologi. Alfred Lehmann udgav en lang række bøger om sine

psykologiske studier og teorier samt bøger om folklore i et psykologisk perspektiv.
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