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Psykofysisk Laboratorium

Psykofysisk Laboratorium bliver oprettet på privat initiativ maj 1886 af dr.phil. Alfred
Lehmann. Som forbillede står Wundts Institut
fur experimentelle Psychologie i Leipzig, der som
det
første
experimentalpsykologiske
laboratorium i verden blev oprettet 1879.
Efter ansøgning bliver Lehmanns laboratorium optaget på Kirke- og Undervisningsministeriets budget for finansåret 1893-1894, og en
egentlig ordning af laboratoriets forhold til universitetet kommer i stand april 1894. Samtidig
bliver Lehmann ansat som bestyrer af det »nye«
Universitetets psykofysiske Laboratorium, hvad han
vedbliver med til sin død i 1921.
Betegnelsen »psykofysisk« er hentet fra
Fechners Elemente der Psychophysik fra 1860,
hvormed den egentlige experimentale psykologi
blev grundlagt. Egentlig finder Lehmann
senere, at Psykofysiologisk Laboratorium ville
være en mere korrekt betegnelse. Men en
ændring af navnet kommer først 1924, hvor den
daværende bestyrer Edgar Rubin foretrækker at
kalde det Psykologisk Laboratorium. Selv om
psykologien i dag ikke
domineres
af
experimentalpsykologiske undersøgelser, har
man hidtil valgt at bibeholde betegnelsen
»laboratorium«.

Alfr. Lehmann
Hvem er Alf r. Lehmann?
Alfred Georg Ludvig Lehmann er født den 19.
december 1858 som ældste søn af ingeniørkaptajn Wilhelm Otto Waldemar Lehmann og Adelaida Marie Antoinette f. David. Fra 1869 går
han på Metropolitanskolen, hvorfra han i 1876
bliver matematisk-naturvidenskabelig student.
Derefter påbegynder han en polyteknisk uddannelse, som i 1882 afsluttes med eksamen i anvendt naturvidenskab. Inden den tid vækkes
hans interesse for filosofiske og psykologiske emner. Han får 1880 gennem Wundts kendte værk
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Grundzüge der physiologischen Psychologie øjnene op
for, hvorledes det naturvidenskabelige og experimentelle kan sammenknyttes med det psykologiske, og snart går han i gang med psykologiske
experimenter. I 1884 forsvarer han sin disputats
Farvernes elementære Æstetik for den filosofiske doktorgrad.
Efter værnepligt ved søværnet og udførelsen
af endnu et experimentelt arbejde om synsvinklens indflydelse på opfattelsen af lys og farve
(1885), får han i efteråret 1885 mulighed for at
tage på et halvt års studieophold hos Wundt i
Leipzig.
Straks efter hjemkomsten realiserer han planen om et selvstændigt psykofysisk laboratorium og begynder på privat grundlag at undervise
og tilrettelægge øvelser i psykologiske emner.
Først 1890 bliver han ansat som midlertidig docent i experimental psykologi. April 1893 bliver
laboratoriet overtaget af universitetet, og Lehmann ansættes som bestyrer. I 1910 bliver han
udnævnt til extraordinær professor og endelig
1919 bliver han ordinær professor.
Hovedsageligt af økonomiske grunde bestrider Lehmann gennem årene en række andre arbejdsopgaver. Umiddelbart efter endt eksamen
bliver han vikar i Landbohøjskolens kemiske
Laboratorium, indtil han året efter bliver ansat
som assistent ved tegneundervisningen samme
sted, hvilket han fortsætter med indtil 1893. Fra
1889 til 1892 er han desuden bibliotekar ved
Landbohøjskolen. I 1890 udnævnes Lehmann
til censor ved Skolelærer- og Skolelærerindeeksamen, et arbejde, der beslaglægger 3-4 måneder om året indtil 1911.
At Lehmanns videnskabelige arbejders historie også bliver hans livshistorie, er en udtalelse,
han selv engang er kommet med. Det skal dog
nævnes, at han bliver gift i 1887 med Ida Sofie
Tørsleff, med hvem han får to døtre, Inge og
Harriet. Som fritidsbeskæftigelse dyrker han

riets første periode ivrigt studerer de perceptionspsykologiske fænomener, både på det visuelle og det auditive område.
Det menneskelige følelsesliv er et andet område Lehmann tidligt tager op. Arbejdet med de
æstetiske forhold ved udfærdigelsen af disputatsen havde ført ham ind på dette område, og nu
bliver undersøgelserne til et af hans hovedværker Hovedlovene for det menneskelige Følelsesliv i det
væsentligste udført i lokalerne under Metropolitanskolen.
Perioden fra 1886 til 1891 på Metropolitanskolen er således først og fremmest præget af
grundvidenskabelige undersøgelser.

Polyteknisk Læreanstalt
Hvornår bliver Psykofysisk Laboratorium
knyttet til Københavns Universitet?

Forsøgslokale på Wundts Institut fur experimentelle Psychologie i Leipzig, hvor Lehmann var på studieophold vinteren
1885/86.

bjergbestigning og fotografering, ligesom han i
mange år er aktivt medlem så Akademisk Skytteforening.
Alfr. Lehmann dør d. 26. september 1921.
Han havde i mange år lidt under et svigtende
helbred, men var aktiv med sit videnskabelige
arbejde og formidlingen heraf lige indtil det
sidste.

Metropolitanskolen
Hvor får Lehmanns psykofysiske laboratorium
til huse?
Med en lille understøttelse fra Kulturministeriet
indretter Lehmann i foråret 1886 tre mørke og
fugtige kcelderrum under Metropolitanskolen, Fiolstræde 4-6, til sine experimentalpsykologiske
undersøgelser.
I Leipzig havde Lehmann på Wundts opfordring ledet en række undersøgelser i samarbejde
med H. Neiglick fra Helsingfors omkring synssansen. Meget tyder på, at Lehmann i laborato-
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Da lokaleforholdene i kælderen på Metropolitanskolen er meget ringe, imødekommer Konsistorium i 1890 en ansøgning fra Lehmann om
mere egnede lokaler i en lille bygning i gården til
den tidligere Polyteknisk Læreanstalt mellem Studiestræde og Sankt Peders Stræde. Disse lokaler
tages i brug foråret 1891. Lokalerne, som er beliggende på 1. sal, havde tidligere været anvendt
til teknisk-kemisk laboratorium og består af to
værelser på henholdsvis 40 m2 og 16 m2 samt to
små rum (hver på godt 3 m2). Heraf er det ene
værelse meget mørkt og bliver derfor indrettet til
optiske forsøg, hvortil mørkelægning er en nødvendig forudsætning, mens det store 4 fags værelse må tjene til arbejdsrum, opstilling af apparater etc.
Disse lokaler i mellembygningen til Studiestræde 6 bliver taget i brug maj 1891. Forholdene
bliver dog snart for trange til alle de aktiviteter,
som finder sted. Lehmann søger ihærdigt om
udvidelse, enten ved at overtage stueetagen, som
bliver benyttet til kvæsturens almanakstempling
eller ved ombygning, så loftetagen kan inddrages. Sidstnævnte lader sig dog ikke gøre, da det
ved bygningsinspektørens syn viser sig, at der er
råd i træværket. Det lykkes kun Lehmann at
overtale kvæsturen til at låne ham et lokale på 2.
sal i forhuset, Studiestræde 6.
Selv om Psykofysisk Laboratorium får til huse
på universitetet, går der som sagt endnu et par
år, før universitetet overtager og dermed opretter sit eget psykofysiske laboratorium.

Alfr. Lehmann (1858-1921), grundlægger af Psykofysisk Laboratorium. Siden 1924 kaldet Psykologisk Laboratorium.
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Metropolitanskolen, Studiestræde 4-6, hvor Lehmann i kælderen oprettede sit Psykofysisk Laboratorium i maj 1886. Han havde
haft sin skolegang i samme bygning.

Forsøgslokale på Psykofysisk Laboratorium
i Metropolitanskolens kælder.
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I lokalerne på den tidligere Polyteknisk Læreanstalt kommer Lehmann for alvor i gang med
undersøgelserne over sindstilstandenes legemlige ytringer. Resultaterne ser vi i en række artikler og fra 1898-1905 i det tre bind store værk Die
körperlichen Äusserungen psychischer Zustände, hvoraf
kun det første bind kommer på dansk.
Under sit studieophold i Leipzig havde Lehmann i venskabeligt lag med andre elever ved
Wundts institut gjort sine studier i narkotiske tilstande. Da hypnosen i slutningen af 80'erne
kommer på mode, er det ganske naturligt for
Lehmann at søge at belyse de hypnotiske tilstande fra en psykologisk synsvinkel. Samtidig giver
han sig i kast med de mere okkultiske fænomener, hvorom han skriver et stort - fortrinsvis historisk - værk om Overtro og Trolddom fra de ældste
Tider til vore Dage (1893/96). I samme periode
foretager Lehmann sammen med cand.med.
F. C. C. Hansen en række undersøgelser over
tankeoverføring. Andre »elever« som R. H. Pedersen, F. C. Becker, O. Olsen og E. Buch udfører også på trods af de trange forhold større undersøgelser.
Mens resultaterne bliver publiceret i en jævn
strøm, præsterer Lehmann tillige at udgive en
række lærebøger: Lehrbuch der psychologischen
Methodik (1906), Grundzüge der Psychophysiologie
(1912) og Den individuelle sjælelige Udvikling
(1913).
Perioden på den tidligere Polyteknisk Læreanstalt kommer til at strække sig frem til 1914,
hvor det lille hus bliver revet ned for at gøre plads
til Studiegaarden.

Øverst: Forsøgslokale på Psykofysisk Laboratorium på tidligere Polyteknisk Læreanstalt. Nederst: Årsregnskab 1893/94.
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Tegning (1913) over Psykofysisk Laboratorium i Studiegaarden. Lehmanns skitser til indretningen er tilføjet.

R. H. Pedersen
Hvor mange ansatte
er der på Psykofysisk Laboratorium?

Foruden Lehmann er der kun R. H. Pedersen.
Han bliver ansat som videnskabelig assistent så
sent som i 1913 på et tidspunkt, hvor laboratoriets lokaler er beliggende i to bygninger, nemlig
dels på 1. sal i mellembygningen og dels på 2. sal
i forhuset i Studiestræde nr. 6. Således er lokaleforholdene og Lehmanns svigtende helbred de
væsentligste begrundelser for ansættelsen af en
assistent.
R. H. Pedersen (1870-1938) havde studeret
psykologi hos Lehmann og var i 1913 blevet
dr.phil. på en afhandling om individuelle sjælelige forskelle. Forinden havde han i samarbejde
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med Lehmann udført en række undersøgelser
over forholdet mellem vejret og vort arbejde
(1907).
Ligesom Lehmann må R. H. Pedersen supplere sine indtægter gennem andet arbejde. I
1889 havde han taget lærereksamen, som senere
blev udbygget med skoleembedseksamen i fysik
og matematik. På den baggrund har han fast ansættelse ved Københavns skolevæsen fra 1892 til
1926.
Efter Lehmanns død søger R. H. Pedersen
det ledigblevne professorat, men får det ikke. I
stedet bliver han ansat som lektor og leder af
de experimentelle pædagogiske undersøgelser,
hvormed laboratoriets afdeling for anvendt psykologi bliver en realitet. I 1926 bliver R. H. Pedersen docent inden for samme område.

R. H. Pedersen ved forsøgsopstilling med ergogmf til undersøgelse af muskelarbejde.

R. H. Pedersens egne videnskabelige arbejder
har alle nær tilknytning til skolevirksomhed. En
væsentlig indsats gør han for udarbejdelse af
standardiserede færdigheds- og intelligensprøver og bistår således arbejdet med den danske
standardisering af Binet-Simons intelligensprøver (1930).

Studiegaarden
Hvordan ser et psykofysisk laboratorium ud?

De psykologiske laboratorier, som bliver oprettet efter inspiration fra Wundts institut i
Leipzig,
er
experimentalpsykologiske
værksteder. Det er den tradition, som fortsættes
ved opførelsen af Studiegaarden.
Lehmann står selv for planlægningen af de
nye lokaler, som indrettes på 3. sal sammen med
Geografisk Laboratorium. September 1916 tages det nye laboratorium i brug.
Kernen i laboratoriet udgøres af tre forsøgsrum, som indrettes til de centrale psykofysiske
undersøgelsesområder. Et mørkekammer, som
anvendes til optiske undersøgelser, d.v.s. forsøg
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til belysning af synssansen. Et rum til akustiske
undersøgelser og et til undersøgelser af de legemlige ytringer.
Derudover bliver et lokale indrettet til
kymografer, hvoraf Lehmann på det tidspunkt
har erhvervet to fra Kagenaar i Utrecht
(Holland). Det skyldes, at dette uundværlige
apparat er pladskrævende, og at man selv
foretager sodning og konservering af de til den
grafiske registrering nødvendige papirbaner.
Endelig bliver der indrettet et særligt rum til
fotografiske og kemiske arbejder. Forsøg med
smag-, lugte- og hudsanser kan udmærket have
fundet sted dér.
Den voksende bog- og tidsskriftsamling placeres i et selvstændigt bibliotek, ligesom Lehmann også for første gang får sit eget kontor.
Det nye laboratorium i Studiegaarden opfylder de krav, man kan stille til et velindrettet experimentalpsykologisk laboratorium, hvor der
er mulighed for at udføre forsøg inden for psykofysikkens hovedområder. Det lykkes endog Lehmann at få gode undervisningsfaciliteter med et
fælles auditorium med Geografisk Laboratori-

Forsøgslokale på Psykofysisk Laboratorium i Studiegaarden.

um. Apparater kunne for første gang transporteres frem og tilbage fra undervisningen uden at
lide overlast. Lehmanns eneste bekymring er, at
også disse lokaler en dag vil blive for små til det
voksende antal studerende.
Laboratoriet
udstyres
med
de
experimentalpsykologiske apparater, Lehmann
gennem de forudgående 30 år har erhvervet sig,
apparater, som dels er indkøbt i Tyskland og dels
efter Lehmanns forskrifter er fremstillet af
mekaniker i København.
De nye forhold giver så gode betingelser, at
Lehmann opmuntres til at præcisere resultater-
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ne fra de tidligere undersøgelser af stofskifte ved
sjælelig virksomhed.
Psykoteknikken får i Lehmanns sidste periode en fremtrædende plads, og udviklingen af
flyverprøverne finder sted på det nye laboratorium.
Selv om Lehmann stadig er udadrettet og meget aktiv, er hans videnskabelige produktion i
denne periode begrænset. Hans mangeårige interesse for »arbejde« får et reelt perspektiv i psykoteknikken, og hans bog Størst Udbytte ved legemligt og aandeligt Arbejde (1919a) er den værdige afslutning på mange års produktivitet.

Kymograf (Kagenaars model, h. 155 cm) til grafisk optegning ved psykofysiske forsøg. Mens tromlen drejer, ridser forskellige
skriveapparater kurver på en sodet papirbane. Disse står i forbindelse med forsøgets registreringsudstyr.
11
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Papirbane på kymograf tromle sodes over petroleumsflamme.
Den grafiske optegning sker ved at ridse i sodlaget (Mareys
skriveapparat). Resultaterne på papiret fikseres meden opløsning af lak i spiritus.

Mareys skriveapparat (Mareys Tambour). Sat i forbindelse
medforskellige registreringsapparaterf ungerer den som skriver
ved kymograf.

Grafisk kronometer (Jaquets model, 5x11 cm) til grafisk
registrering af tidsintervaller på en kymograf.
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Kymograf (Kagenaars model). Lehmann anskaffer laboratoriets første kymografi 1890 i forbindelse med undersøgelser af
det menneskelige følelsesliv.
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Arbejde

Psykofysisk Laboratorium er i hele Lehmanns
periode hjemsted for undersøgelser over legemlige ytringer ved forskellige sindstilstande. Arbejde, både legemligt muskelarbejde og intellektuelt åndsarbejde, er blandt de tilstande eller
virksomheder, som bliver et centralt tema på laboratoriet. I de omfattende undersøgelser af de
sjælelige tilstandes legemlige ytringer, publiceret 1898, 1901 og 1905, indgår forskellige forhold omkring arbejde. Senere i årene 1907-12
gennemføres en stor forsøgsrække over stofskifte
ved psykisk virksomhed. Disse undersøgelser
foretages primært af ingeniør Becker og læge
Otto Olsen. Det er her, energiomsætningen i
nervesystemet første gang bliver påvist; men
først under forbedrede forsøgsvilkår i de nye lokaler i Studiegaarden lykkes det Lehmann
(1918c) med sikkerhed at påpege stofskifteforandringer ved sjælelig virksomhed.
Efter verdenskrigen får disse anstrengelser
nyt perspektiv. Et nyt samfund skal bygges op, og
Lehmann (1919a) ser straks, hvorledes
psykofysikkens resultater kan anvendes i
praksis. Det havde altid været hans synspunkt,
at ethvert stykke arbejde skulle udføres så
økonomisk som muligt, det vil sige på den
kortest mulige tid med den mindst mulige
anstrengelse. Dette var aktuelt som aldrig før.
Når arbejdet som forskningstema bliver så
centralt, skal det sandsynligvis ses i lyset af, at
Lehmann (1905b) anser arbejde for at være den
nødvendige menneskelige virksomhed, der skal
til for at opnå lykken - den tilfredshed, som er det
eneste mål for menneskelig higen.

Arbejde
Hvad er arbejde?

Lehmann (1919a) ser straks, at dette enkle
spørgsmål ikke er lige så let at besvare. Hvis der
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er tale om kraftpræstationer, hvor muskelkraften
er afgørende, kan vi måske finde støtte i fysikkens opfattelse af arbejde; men hvad med alle de
arbejdsopgaver, hvor fingerfærdighed, præcision o.lign. er det vigtigste? Lehmann finder en
fællesnævner, som også omfatter åndeligt arbejde, i anstrengelsen, og konstaterer, at jo større anstrengelse et arbejde kræver, jo større er arbejdet.
Arbejde er altså den virksomhed, som kræver anstrengelse. At kreative aktiviteter, sport
o.lign, også falder inden for denne kategori, bekymrer ikke psykofysikken. Her er motivet bag
arbejdet uden interesse. Lehmanns definition af
arbejde åbner derimod for en anden vigtig subjektiv variabel, nemlig at det samme stykke arbejde ikke er lige anstrengende for alle. Men
hvordan får vi et mål for, hvor anstrengende et
arbejde er?

Stofskifte
Hvorledes kan arbejde måles?

Psykofysikkens opgør med den spekulative psykologi består væsentligst i overtagelsen af naturvidenskabernes experimentelle metode. Men
vanskeligheden i at studere, hvad der foregår i
den menneskelige bevidsthed, eksisterer stadig.
Lehmanns første skridt til løsning af dette problem er en antagelse om, at såvel fysiologiske
som psykologiske processer karakteriserer en
bestemt arbejdsopgave.
Da man vanskeligt kan observere bevidsthedsprocesserne, må man ty til de fysiologiske,
fordi de har en materiel karakter. Ved bestemmelse og måling af bestemte fysiologiske ytringer i forbindelse med bestemte arbejdstyper, bliver det derfor muligt at undersøge bl.a. den anstrengelse, som en bestemt arbejdsopgave kræver af en bestemt person.

Forsøgssituation ved stofskifteundersøgelser.

Gennem fødeoptagelsen danner organismen
den for arbejdet nødvendige energi. Ved muskelarbejde f.x. tilfører blodet de nødvendige
næringsstoffer og ilt, mens affaldsstoffer bringes
bort bl.a. til lungerne, hvor de udåndes i form af
kultveilte og vanddamp. Det vil sige: Jo mere anstrengende arbejdet er, jo flere næringsstoffer og
ilt skal der tilføres musklerne. Samtidig ved vi,
hvor meget ilt der forbruges ved omsætning af
næringsstofferne, så i stedet for at måle den tilførte næringsmængde, er det nemmere at bestemme mængden af optaget ilt og afgivet kultveilte.
Disse målinger udføres v.hj.a. et gasur (se s.
16), som måler mængden af indåndet luft. Indog udåndingen foregår gennem en respirationsmaske (se s. 16), der ved en ventilanordning leder udåndingsluften over i et spirometer (se s.
16). Ved kemisk analyse af udåndingsluften kan
det så bestemmes, hvor meget ilt der er optaget
og hvor meget kultveilte der er udåndet.
Det var sådanne stofskifteundersøgelser, der
blev grundlaget i en lang række undersøgelser af
arbejde.
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P-energi
Kræver sjælelig virksomhed energi? Gennem de
mange undersøgelser, som gennem tiderne
bliver gennemført på laboratoriet, skabes
sikkerhed for, at sjælelig virksomhed af den ene
eller anden art ledsages af forskellige legemlige
forandringer ved åndedrættet, hjerteslaget, de
vasomotoriske reaktioner, tonus i musklerne og
blodtilførslen til hjernen. Men tilbage står: Om
hjernen i lighed med musklerne har et stofskifte.
Lehmann er overbevist om, at et sådant stofskifte må finde sted; men p.g.a. vanskelighederne med at bestemme arten og omfanget af en sådan energiudvikling i forbindelse med sjælelig
aktivitet, vælger han (1901) i første omgang at
operere med en hypotetisk størrelse, han kalder
P-energi.
Om en egentlig måling af stofskifte i forbindelse med P-energi er mulig, kan diskuteres.
Lehmann beklager ved flere lejligheder, at
forsøgsudstyr og kemiske analyser ikke er
tilstrækkeligt præcise til de nødvendige
målinger. End-

Mand med respirationsmaske fra forsøg med stofskifteundersøgelse ved sjælelig virksomhed.

Gasur (h. 65 cm). Anvendes til måling af indåndingsluften ved
stofskifteundersøgelser.
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Spirometer (h. 185 cm) til opsamling af udåndingsluft i forbindelse med stofskifteundersøgelser.

Ergograf (Lehmanns model) til undersøgelse af muskelkraft. Modellen er konstrueret med fjedervægt og trækkes med hele hånden.
Andre kan være med vægtlodder, og der kan arbejdes med henholdsvis én finger, hele hånden, én arm eller begge arme.

videre viser det sig umuligt at udskille de sjælelige aktiviteter fra de samtidige legemlige forandringer; men at psykisk virksomhed i lighed
med muskelarbejde kræver energi, bliver fastslået.

Arbejdsøkonomi
Hvad kan stofskifteundersøgelserne bruges til?

Perspektivet er nyttevirkningen, d.v.s. i hvor høj
grad tilført energi omsættes i udført arbejde.
Spørgsmålene drejer sig derfor om økonomiske
arbejdsmåder. Hvor stor bør en byrde maximalt
være? Hvilket arbejdstempo er det mest hensigtsmæssige? Hvor lange bør pauserne være,
o.s.v.? Kort sagt, arbejdsøkonomi på fysiologisk
grundlag.
Mange af disse undersøgelser kræver ikke blot
en nøje bestemmelse af de fysiologiske forandringer, men en lige så nøje bestemmelse af
det udførte arbejde. Mange af dagligdagens arbejdsopgaver egner sig derfor ikke til den experimentelle situation, fordi en egentlig registrering
er umulig. Derfor anvendes i forsøg over muskelarbejde de såkaldte ergografer (se s. 17).
Med disse kan muskelkraft, løftehøjde, arbejdstempo og pauser nøjagtigt registreres.
Undersøgelserne af åndeligt arbejde foregår
ligeledes med forenklede arbejdsopgaver. Hovedregning og udenadslære er typiske opgaver,
hvis fordel består i, at de m.h.t. vanskelighedsgrad let kan varieres, og at de kan skaffes i så at
sige ubegrænsede mængder.
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Vejret
Har vejret indflydelse på arbejdsevnen?

Det, som anes af alle, bliver i 1904-06 gjort til
genstand for nøjere undersøgelser, og faktisk bliver det konstateret, at meteorologiske forhold
som sollyset, luftens temperatur og lufttrykket
har indflydelse på arbejdsevnen.
De omfattende undersøgelser bliver udført
dels med en stor gruppe skolebørn og dels med
Lehmann og R. H. Pedersen selv som forsøgspersoner. Som en særlig del af undersøgelsen ta-

Forsøgssituation med ergogrqf (Lehmanns model med
fjedervægt).

Meteorologiske målinger i en hytte i Norge sommeren 1905 til
undersøgelse af større lufttryksvingningers indflydelse på muskelkraften.

Forsøgssituation med ergografi. Model med vægtlod, som løftes med én finger. Metronom angiver tempo. Ekstra vægtlodder
foran på bordet.

Dynamometer (Collins model, 13 x 5 cm) til måling af muskelkraft. Det består af en elliptisk fjeder og en skala, der viser
håndens trykkraft.

ger sidstnævnte til Norge for i 960 meters højde
at
undersøge
indflydelsen
af
lufttryksforandringer på såvel muskelkraften
som hukommelsen og additionshastigheden.
Målingerne af muskelkraften bliver udført med
den af Lehmann konstruerede ergograf (se s.
17), som har en række fortrin frem for det mere
unøjagtige dynamometer (se s. 18). Sidstnævnte
bliver dog anvendt på Norgesrejsen. Til måling
af psykisk arbejde anvendes Kraepelins
regneark og meningsløse stavelser (se s. 25).
Undersøgelserne, som blev startet efter R. H.
Pedersens idé, viser, at muskelkraften i sammenhæng med tiltagende sollys stiger fra januar til
juni, hvorefter der indtræder en stilstandsperiode p.g.a. den høje temperatur. I september falder temperaturen og muskelkraften vender tilbage for igen i november at gå ind i en svækket
tilstand samtidig med de mørke tider. Lignende
svingninger konstateres for visse former for åndelige arbejdspræstationer.
Denne påvisning af årsager til svingninger i
arbejdspræstationer af såvel fysisk som psykisk
art mente Lehmann og R. H. Pedersen måtte få
praktisk-pædagogiske konsekvenser, således at
lærerne i folkeskolerne afpassede deres fordringer til eleverne efter vejrliget.
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Psykoteknik

Psykofysisk Laboratorium introducerer psykoteknikken på et meget tidligt tidspunkt. Det skal
dog siges: Da Lehmann 1888 på et nordisk
Gabelsberger-Stenografmøde i København talte
for indførelsen af psykofysiske metoder ved
udvælgelse af elever, faldt det ikke i god jord. I
Leipzig havde man under Lehmanns studieophold udført forsøg med sjælelige og legemlige
processers hastighed og fundet store individuelle forskelle. Det faldt derfor Lehmann naturligt,
at sådanne reaktionstidsmålinger kunne anvendes til hurtig udskillelse af de egnede stenografelever. Men der var ikke tilstrækkelig tiltro til
hans metoder.
Som polytekniker er Lehmann ikke uden indsigt i praktisk arbejde. Med sine psykologiske
undersøgelser over arbejde står han derfor med
gode forudsætninger til at foreslå generelle principper inden for forskellige håndværk. I Størst
Udbytte (1919a) opstiller han således forudsætninger for en hensigtsmæssig arbejdsøkonomi. Han
foreslår bl.a. på baggrund af faglig argumentation, at muskelarbejde ikke bør udføres mere
end 8 timer dagligt.
Det bliver dog ikke specielt denne side af psykoteknikken, der inspirerer til nyudvikling på laboratoriet. Det bliver i langt højere grad spørgsmålene omkring metoder til at måle individuelle
forskelle. Verdenskrigen havde givet erfaring om
de fordele, der var i at udvælge den rigtige person til et bestemt stykke arbejde. Derfor er det
ikke tilfældigt, at én af de store opgaver bliver at
indføre prøver for de søofficerer, som ønsker at
uddanne sig til flyvere. En opgave, som forbliver
i laboratoriets regi helt op til 1960.

Flyverprøver
Hvordan udvælges flyvere?

På baggrund af de erfaringer, man havde gjort
under verdenskrigen i udlandet, udformer Leh-
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mann i 1918 en række prøver til udvælgelse af
flyvere.
Prøverne, der består i forenklede experimentelle situationer, skulle give oplysninger om aspirantens evne til at håndtere forskellige reelle situationer. F.x. at kunne bedømme maskinens
hældning anses som en nødvendighed. Til prøvning af dette bliver fremstillet et såkaldt ligevægtsapparat (se s. 20), hvor aspiranten siddende i en stol med bind for øjnene skal afgøre, om
stolen hælder i den ene eller anden retning.
Flyveren skal ligeledes f.x. ved landing være i
stand til at bedømme afstande og størrelser uanset synsvinkel. Hertil bliver fremstillet et enkelt
apparat bestående af et sort metalrør (105 cm
langt), hvortil der passer en hvid stok (diameter
l cm). Stokken kan trækkes mere eller mindre
ud af det sorte rør, ligesom røret i et ophæng kan
drejes i alle retninger i forhold til aspirantens
synsretning. Apparatet opstilles i et mørkt rum
og kun svagt belyst, således at aspiranten kun
kan se den hvide stok. Opgaven består i at angive
dens længde på en meterstok.
Flyveres sikkerhed afhænger af tilstrækkeligt
hurtige og sikre reaktioner. Derfor foreslås målinger af skelnereaktioner for lyd. Foruden korte
reaktionstider er det vigtigt, at tiderne ikke stiger for voldsomt, hvilket vil være tegn på, at aspiranten ikke magter langvarig opmærksomhedsanspændelse.
Til egentlig prøvning af aspirantens udholdenhed m.h.t. opmærksomheden anvendes en af
Lehmann konstrueret opmærksomhedsprøve
(se s. 25). Denne udføres før og efter det trættende arbejde med reaktionstid.
Bevægelsesfornemmelserne må hos en flyver
være fuldt normale som betingelse for koordinerede bevægelser. Hertil anvendtes en prøve i
bedømmelse af relativ vægt. Opgaven består i at
indordne 8 hule terninger i rækkefølge efter deres vægt, som varierer fra 204 g til 394 g.

Ligeuægtsapparat. Anvendes ved Lehmanns flyveprøver.

Endelig kræves det, at en flyver forbliver uanfægtet selv i kritiske situationer. Aspiranten udsættes for en pludselig forskrækkelse ved et pistolskud, ogv.hj.a. en speciel pletysmograf registreres hjerteslag og muskeltonus. Samtidig
registreres aspirantens rystebevægelser, hvorved
det bliver muligt at iagttage, hvor lang tid det tager for ham at falde til ro.

Reaktionstidsmåling
Har reaktionstider noget med dygtighed at gøre?

Tidligt i den psykofysiske forskning udføres en
lang række forsøg for at få indblik i psykisklegemlige processer gennem reaktionstidsmålinger. I 1887 anskaffer Lehmann et kronoskop
efter Hipps model (se s. 45) og et faldapparat (se
s. 21), netop med henblik på at foretage sådanne
experimenter.
Det bliver først i Lehmanns sidste år, at der
kommer rigtigt gang i anvendelsen af disse metoder som psykotekniske prøver. Han bliver i
1917 anmodet om at foretage nogle reaktionstidsundersøgelser på telefonistinder med henblik på at udarbejde metoder til hurtigt at udskille personer, som ikke egner sig til arbejdet. De
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anstillede reaktionstidsmålinger omfatter reaktioner på både auditive og visuelle stimuli, som
begge indgår i deres arbejde. I stedet for Hipps
kronoskop bliver anvendt mere simple pendulkronoskoper (se s. 28).
Men reaktionstid er ikke blot reaktionstid.
Reaktionsprocessen kan være mere eller mindre
kompleks. De mest enkle, hvor det drejer sig om
hurtigst muligt at reagere på et stimulus ved f.x.
at trykke på en knap, har sjældent interesse ved
psykotekniske prøver. I arbejdsopgaver er der
oftest tale om at skelne mellem forskellige stimuli
og at reagere overvejet i forhold til disse. Prøverne udformes derfor oftest med henblik på skelneog overvejelsesreaktioner, hvor personen skal
skelne mellem to eller flere stimuli. Drejer det
sig om to stimuli, må personen i det ene tilfælde
reagere med venstre hånd og i det andet med
højre. Er der tale om flere stimuli, anvendes en
skråtstillet metalplade, der danner en slags læsepult (se s. 22). Pladen er dækket af et tykt stykke
pap med et antal huller, der svarer til antallet af
forskellige stimuli. Når metalpladen i et af hullerne berøres med en dertil indrettet pind, afbrydes strømmen og kronoskopet standser. Reaktionen består således i både at se og opfatte f.x. et

Forsøgsopstilling til reaktionstidsmåling. I baggrunden et pendulkronoskop til tidsmåling. Længere fremme et apparat til lydpåvirkning med to forskellige klokker. Til højre et faldapparat (faldtakistoskop) til visuel påvirkning. I forgrunden to
telegrafnøgler til reaktionsangivelse.

bestemt bogstav og udføre en koordineret bevægelse ved at udpege det pågældende bogstav på
pladen.
En væsentlig anke mod disse prøver, som Lehmann (1919a) også påpeger, er, at de er meget let
påvirkelige af selv små psykiske forandringer
som f.x. utilstrækkelig søvn.

Retskrivning
Kan skriftsproget gøres mere enkelt?

Det er ikke kun i snævre arbejdssammenhænge,
at psykoteknikken bringes i anvendelse. F.x. optager den danske retskrivning Lehmann (1919a),
og som han påpeger: Når det er alle borgeres
pligt at lære at læse og skrive, så må det også
være samfundets pligt at sørge for, at dette arbejde ikke bliver vanskeligere end nødvendigt.
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Lydnøgle (Catells model, h. 35 cm), der v.hj.a. en membran
registrerer tale. Anvendes bl.a. i reaktionstidsforsøg, hvor påvirkningen består i talte ord.

Forsøgssituation med reaktionstidsmåling. Der anvendes optisk fremviser, pult til differentieret reaktion samt et pendulkronoskop.

Det måtte derfor blive psykofysikkens opgave
at bestemme skriftsprogets hensigtsmæssige
form. Hertil opstiller Lehmann tre betingelser:
Skrivningen må være så enkel som mulig at udføre, skriftsproget må være let at tyde, og vi må
bevare en vis kontinuitet i skriftsproget, for at
tidligere tiders erfaringer ikke tabes.
Lehmann foretager ikke egentlige systematiske undersøgelser over disse problemstillinger,
men argumenterer for en forenkling af skriftsproget. Princippet er, at alt overflødigt må væk.
Således er navneordenes store begyndelsesbogstav efter Lehmanns mening uden betydning
samtidig med, at de giver anledning til unødigt
spild af tid.
Indførelse af lydskrift, hvor det skrevne
sprog tilnærmes det talte, kan Lehmann dog
ikke gå ind for, selv om det i princippet ville
betyde en
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lettelse. Konsekvenserne ville samfundsmæssigt
p.g.a. de mange dialekter blive uoverskuelige
samtidig med, at de kommende generationer
ville blive forhindret i at læse ældre litteratur.

Øjemålsapparat (Lehmanns model, 5x11 cm) til prøvning af
øjemål. Opgaven er at indstille stregen midt imellem A og B.
Under prøvningen er tallene dækket af den lille plade.

Pædagogik

Psykofysisk Laboratorium er fra tidligste tid et
sted, hvor studerende ved universitetet udfører
experimentalpsykologiske undersøgelser under
Lehmanns ledelse. Det er især studerende, som
forbereder magisterkonferens i filosofi, men
også medicin-, fysik- og lærerstuderende deltager i undervisningen. Fra 1886 gør Lehmann
brug af sin ret som dr.phil. til at benytte universitetets lokaler til undervisning. Det drejer sig
både om forelæsningsrækker over specifikke temaer og kurser til indføring i psykologi. Et
egentligt studium, nemlig magisterkonferensen
i teoretisk og anvendt psykologi, oprettes først
1918. Før den tid er det kun muligt at tage magisterkonferens i filosofi med hovedfag i psykologi.
I spørgsmålet om pædagogik er det dog ikke
universitetspædagogikken, der bliver et af laboratoriets store forskningsområder, men derimod
folkeskolepædagogikken.
Selv om Lehmann ikke selv anså sig for en god
foredragsholder - hans videnskabelige eksakthed har sandsynligvis for den ikke specielt interesserede virket kedsommelig - vidner hans skrifter om dyb pædagogisk indsigt. Suggestionens
(indskydelsens) pædagogiske betydning (1891b)
og undersøgelserne over børns idealer (1916b) er
blot et par eksempler.
Pædagogikkens placering på laboratoriet
skyldes ikke mindst R. H. Pedersen, hvis speciale bliver det pædagogiske område. Begge får de
stor betydning for Foreningen f or experimental Pædagogik, som de er med til at oprette i 1914. Foreningen, hvis formål dels er at udbrede kendskabet til
den experimentale pædagogik og dels at iværksætte selvstændige undersøgelser af skolebørn,
får stor betydning for udviklingen af en såkaldt
videnskabelig pædagogik.

Sjælelivet
Sjælelivet - hvad er det?

Forståelsen af sjælelivet står som det væsentligste
grundlag for pædagogikken. De individuelle
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forskelle og deres udvikling må nødvendigvis ses
på baggrund af en grundlæggende bestemmelse
af sjælelivets karakter.
Sanseiagttagelserne indtager hos Lehmann
(1913a/1920) en central plads i bevidsthedslivet.
Disse består af de såkaldte fornemmelser, der knytter sig til de enkelte sansemodaliteter, så som
synsfornemmelser, hørefornemmelser etc.
Forestillinger er en anden kategori i bevidstheden, som adskiller sig fra sanseiagttagelserne
ved deres opståen. Sanseiagttagelserne er tilstande, der optræder i direkte forbindelse med
det, som sanses, mens forestillingerne aldrig har
en sådan relation, men opstår i forbindelse med
sanseiagttagelser eller andre forestillinger.
Blandt forestillinger skelner Lehmann mellem konkrete og abstrakte, hvor det kun er de konkrete, der ligner sanseiagttagelserne, oftest dog
med den forskel at være svagere og mindre klare.
Om de abstrakte skriver Lehmann (ibid, s. 17):
»Saadanne abstrakte Forestillinger er som oftest
sammensatte af en stor Mængde andre, men
hele dette Indhold er gerne ret uklart og dunkelt,
saa at Ordet, Navnet, udgør det mest fremtrædende Led i Forestillingen.«
I forbindelse med en enkel fornemmelse, en
sanseiagttagelse eller en forestilling optræder
følelserne. Disse er afgørende for, om noget opfattes med lyst eller ulyst.
Alle tilstande karakteriseres ved at være tilstande hos et og samme jeg. Dette kalder
Lehmann jegfornemmelsen. Denne kan være mere
eller mindre fremtrædende i bevidstheden; men
den er afgørende for opfattelsen af kontinuitet i
bevidstheden. Denne kontinuitet brydes ikke,
selv om jeget forandrer sig med alderen.
Sindsbevægelser (affekter) opfattes derimod som
pludselige forandringer af jeget. De opstår ved
stærkt følelsesbetonede iagttagelser eller forestillinger, hvor jeget umiddelbart føler sig fremmet eller hæmmet.
Opmærksomhed er jegets evne til aktivt at gribe
ind og ændre bevidstheden. Selve opmærksom-

Lehmann er lige fra laboratoriets grundlæggelse en meget aktiv formidler af den psykologiske videnskab.

hedsprocessen er i sig selv ikke iagttagelig, men
lader sig kun påvise i forbindelse med et motiv,
som er en følelsesbetonet forestilling om et mål.
Er motivet at skelne eller at sammenknytte, kan opmærksomhedens virkning iagttages på disse sjælelige virksomheder. Skelnen og sammenknytning, som henholdsvis betegner evnen til at udskille et led fra det øvrige og evnen til at
sammenknytte to ikke i forvejen samhørende
led, udgør grundlaget for al tænkning og fantaseren. Disse sidstnævnte anses for de mest sammensatte sjælelige virksomheder.
Viljen opfattes som en speciel retning af opmærksomheden og tilkendes ingen særskilt
plads i Lehmanns model af sjælelivet. Den traditionelle opdeling af sjælelivet i erkendelse, følelse og vilje anser Lehmann derfor også for problematisk på psykologiens nuværende udviklingstrin.

den sjælelige udvikling skal findes i de arvelige
anlæg. Disse anlæg kan gennem ydre påvirkning
og øvelse som regel udvikles - dog kun inden for
de begrænsninger, arveanlæggene sætter.

Sjælelivets udvikling
Hvad er pædagogikkens grundlag?
Grundopfattelsen i Lehmanns psykologi er, at
den væsentligste årsag til individuelle forskelle i
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De første regler for magisterkonferens i psykologi vedtages af
Det filosofiske Fakultet i maj 1918.

Prøveark til måling af reaktionstid. I løbet af 30 sec. skal forsøgspersonen skrive så mange krydser i de små kvadrater som
muligt.

Kraepelins regneark. Anvendes ved bestemmelse af additionshastighed efter fortløbende additioners metode. Hyppigt anvendt ex. på psykisk virksomhed.

Tavler til opmærksomhedsprøvning (fastholdelse af
synsbilleder). En tavle vises 15 sec., hvorefter forsøgspersonen
skal gengive figuren ved at indtegne tværstregerne på en
vandret linie.

Et ex. på en række meningsløse stavelser, der bliver brugt til
undersøgelse af indlærings- og hukommelsesevne. Optræder
også som ex. på åndeligt arbejde ved stofskifteundersøgelser.
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Begavelsen er de anlæg, som vedrører de intellektuelle sider af sjælelivet. Lehmann (1913a/
1920) mener, at barnets intellektuelle udvikling
falder i tre perioder. Hver af disse perioder omfatter ca. 7 år, hvor den første periode præges af
ren instinktiv nysgerrighed, hvori barnet lærer sin
omverden at kende. Anden periode er domineret af at forundre sig, hvor barnet oplever trangen
til oplysning, mens det først omkring det 14. år
begynder at få øje for overensstemmelser og modsigelser, hvilket betyder, at interessen for det abstrakte melder sig.
Både de individuelle evner og den naturlige udvikling sætter således grænser for opdragelsens indvirken. Der hersker dog ingen tvivl om, at øvelse
over for visse evner kan have en afgørende indflydelse i. lighed med den, vi kender fra motoriske færdigheder. Det var Lehmanns (ibid) antagelse, at øvelse i sådanne tilfælde medførte forandringer i nervesystemet, hvilket blev basis for
udviklingen af de pågældende sjælelige færdigheder. Det var dog ikke alle sjælelige anlæg, som
var modtagelige for øvelse. Faktisk reducerer
Lehmann disse til kun at omfatte de færdigheder, som enten er afhængige af forestillingsforbindelsernes voksende antal og fasthed eller opmærksomhedens forøgelse.

Mnemometer (Ranschburgs model, h. ca. 25 cm) til prøvning
af indlærings- og hukommehesevne. En skive medf.x. meningsløse stavelser drejer rundt bag apparatets forplade.

Det er derfor ganske naturligt, at det er inden
for begavelsens område, at den experimentalpædagogiske forskning kommer til at gøre sig
gældende.

Mnemometer (Lehmanns model) til prøvning af indlærings- og hukommehesevne. Det består af et kartonbind, som lukkes omkring
en rund skive. På skiven er opført meningsløse stavelser, tal, figurer eller andet, som ved drejning kommer frem i åbningen (A).
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Begavelse
Kan begavelse måles?

De arvelige intellektuelle anlæg betinger sammen med øvelse individets dygtighed til at løse
de opgaver, som livet stiller. Det blev derfor
psykofysikkens
målsætning
inden
for
pædagogikken at udvikle prøver til bestemmelse
af dygtigheden, sådan som den kommer til
udtryk hos den enkelte.
Men hvad er begavelse? R. H. Pedersen,
(1915, s. 46) skriver: »Man har været ganske i
Vildrede med, hvad man egentlig skal forstaa
ved almindelig Begavelse, hvorledes den skal defineres, og hvilke specielle sjælelige Faktorer der
betinger den.« Det var dog almindeligt at betragte sanseiagttagelse, forestilling og opmærksomhed som begavelsens grundelementer, mens
alle andre intellektuelle færdigheder som tænkning, læreevne, hukommelse, kombinationsevne etc. betragtes som sjælelige virksomheder,
der er afledte af grundelementerne.
Lehmann tillægger opmærksomheden en særlig
afgørende betydning for de intellektuelle færdigheder. For ham beror såvel skelnen som sammenknytning af forestillinger og dermed de højere intellektuelle virksomheder, fantaseren og
tænkning, på opmærksomheden. Da opmærksomhedens anspændelse og udholdenhed er noget, der vokser med alder og øvelse, påpeger
Lehmann muligheden for, at den intellektuelle
udvikling netop for en væsentlig del beror på opmærksomheden. Han (1913a/1920 s. 186) skriver: »Det bliver saaledes i første Linie Størrelsen
af den i det enkelte Øjeblik mulige Anspændelse
af Opmærksomheden og den Tid, i hvilken en
bestemt Opmærksomhedsanspændelse kan vedligeholdes, som betinger Individets Intelligens.«
I den pædagogiske forskning på laboratoriet
bliver anvendt en lang række forskellige prøver
til måling af bestemte sider af begavelsen.
Lehmann udvikler selv sådanne prøver, bl.a.
figurgengivelse (se s. 25) til måling af opmærksomhedens omfang ved fastholdelse af synsbilleder.
De Kraepelinske regneark (se s. 25) fortæller
ikke kun om regnefærdighed, men også om Opmærksomhedsanspændelse og præcision.
Indlæringsevne, hukommelse og associationsfærdighed prøvedes v.hj.a. de såkaldte mnemometre (se s. 26), som anvendes i lighed med hu-
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Lehmann ved forsøgsopstilling med hukommelsestromle.

Hukommelsestromle (h. 76 cm) til fremvisning af materiale
ved indlærings-, hukommelses- og associationsforsøg.

Pendulkronoskop (h. 102 cm) til tidsbestemmelse ved bl.a. reaktwnstidsmålmger.

kommelsestromlen (se s. 27) til fremvisning af
f.x. meningsløse stavelser. Det kan indskydes, at
mens mnemometrene oftest er små og let håndterlige, konstrueres hukommelsestromlerne i en
størrelse, der muliggør forsøgssituationer med
flere personer på én gang. Lehmanns praktiske
opfindsomhed kommer bl.a. til udtryk på dette
område med en hukommelsestromle konstrueret omkring et gammelt cykelhjul (se s. 27).
Reaktionstidsmålinger foretages på forskellige måder; en af de enkleste prøver består i at
sætte krydser på et ark papir (se s. 25).
Skelnedygtighed på det auditive område belyses v.hj.a. lydapparater som f.x. faldfonometret
(se s. 43).
Komplikationsuret (se s. 44), som kræver
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stærk koncentration, viser skelneevne ved samtidig auditiv og visuel iagttagelse.
De oprindelige intentioner med alle disse
prøver var at give folkeskolelærere et redskab til
deres daglige arbejde. Målet bliver aldrig rigtig
indfriet, for, som R. H. Pedersen (1915, s. 46)
selvkritisk skriver: »De fleste af disse Forsøg har
kun givet et sparsomt Udbytte ... Dels har man
nemlig valgt at undersøge meget elementære
Funktioner, der ikke kan antages at have nogen
særlig Betydning for den almindelige Begavelse,
dels har man ikke haft tilstrækkeligt Kendskab
til de Præstationer, man har anvendt som Maal.«
Alligevel står Pedersen 15 år senere i spidsen for
udgivelsen af den første standardiserede udgave
af Binet-Simon testen på dansk.

Følelseslivet

Psykofysisk
Laboratorium
i
Metropolitanskolens kælder bliver rammerne
om de første undersøgelser af følelseslivet. Det
er arbejdet med farvernes elementære æstetik
(1884), som er anledning til, at Lehmann
foråret 1885 indleder studier af det
menneskelige følelsesliv. I kælderlokalerne får
han mulighed for at anstille experi-mentale
undersøgelser, og det bliver indledningen til de
meget omfattende undersøgelser af de sjælelige
tilstandes legemlige ytringer.
Arbejdet omfatter studier af følelsernes natur,
deres specielle love og deres systematik. Centralt
står de psykofysiske undersøgelser, som registrerer fysiologiske forhold under forskellige følelsestilstande. Da undersøgelsesteknologien
endnu ikke ligger på et niveau, der svarer til de
små fysiologiske ændringer, man ønsker at registrere, betyder arbejdet samtidig opfindelse af
nye og mere præcise apparater. Til de internationale kongresser er udstillinger af videnskabelige apparater en fast afdeling, og der er firmaer i udlandet, som specialiserer sig i apparater til brug ved psykologiske undersøgelser. Heriblandt kan nævnes Spindler & Hoyer i Göttingen og E. Zimmermann i Leipzig. Sidstnævnte
sætter bl.a. Lehmanns pletysmografer (se s. 31)
og hans sfygmografer til henholdsvis hals- og
håndpulsregistrering (se s. 32) i produktion.

Følelser
Hvad er følelser?

Videnskabelig uklarhed på det følelsesmæssige
område får Lehmann til at gå i gang med sine
studier. Han (1892b) begynder med at fastslå, at
selve følelsestonen, som er det aspekt af lyst eller
ulyst, der indgår i de fleste bevidsthedstilstande,
må betragtes som et særligt sjæleligt fænomen.
Det forholder sig dog således, at de forskellige følelsestoner ikke kan isoleres, men altid optræder
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i forbindelse med intellektuelle fænomener som
sanseiagttagelser, fornemmelser eller forestillinger. Bevidsthedstilstande, hvortil en følelsestone
er knyttet, kalder Lehmann mere bredt følelse.
En sådan følelse kan enten have karakter af affekt (sindsbevægelse) eller følelse i mere snæver
betydning, hvor affekten udmærker sig ved en
forestilling om forandring af jeget.
Undersøgelserne af følelseslivet, som foretages på laboratoriet, tager primært sigte på at registrere de forskellige følelsestoners legemlige
ytringer. Teorien om, at følelserne opstår af organforandringer, tager Lehmann dog afstand
fra, fordi iagttagelser viser, at de legemlige forandringer først optræder efter følelsestilstanden.
De væsentligste legemlige ændringer i forbindelse med sindsbevægelser er uvilkårlige bevægelser, ændringer i blodcirkulationen og åndedrættet. Af de uvilkårlige muskelbevægelser registreres muskeltonus bl.a. med gummibold sikkert fæstnet i håndhulen. Ansigtsmimikken er et
andet udtryk for muskelbevægelser ved affektreaktioner (se s. 33). Blodcirkulationen måles
ved sfygmografiske undersøgelser (se s. 32), der
viser variationer i det arterielle blodtryk. Registreringen kan bl.a. foretages på halspulsåren,
hvilket siger noget om blodtilførslen til hjernen.
De vasomotoriske ændringer registreres ved pletysmografiske undersøgelser (se s. 31), som viser
rumfangsændringer i en begrænset del af organismen, almindeligvis en arm.
Den grafiske registrering sker på en kymograf
(ses. 11). Fra de forskellige apparater på kroppen
overføres de legemlige ændringer v.hj.a. lufttrykket i en gummislange til et Mareys skriveapparat (se s. 12), som så ridser en kurve på det sodede papir på kymograftromlen.
Undersøgelserne over følelsestilstande udvides til også at omfatte andre sindstilstande fx.
ved
opmærksomhedskoncentration,
tænkearbejde og hypnose. Lehmanns meget
omfattende

Forsøgssituation med sfygmografisk og pneumografisk undersøgelse.

Pneumograf (Zimmermanns katalog 1928). Anbringes på brystet til registrering af åndedrættet. Iflg. Lehmann (1905a) er
konstruktionen ikke hans egen, men stammer fra Kagenaar i Utrecht.
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Pletysmografer (Lehmanns modeller) til registrering af rumfangsændringer i henholdsvis f od og arm. Et omsluttende metalrør fyldes med lunkent vand, således at en gummipose slutter tæt omkring f oden/armen. Vandstandsændringer, som skyldes vasomotoriske
variationer, overføres til grafisk registrering på kymograf. Fodpletysmografen er især anvendelig til registrering af pulsen.

undersøgelser danner grundlag for hans metafysiologiske teorier, der er for omfattende og
komplekse til at blive behandlet her, men som
dengang gav anledning til stor diskussion inden
for faglige kredse.

Æstetik
Hvilke farvekombinationer er æstetiske?

Det første experimentalpsykologiske arbejde,
Lehmann gennemfører, drejer sig om farvernes
elementære æstetik (1884).
Igennem en forsøgsrække når Lehmann frem

til den konklusion, at al harmoni mellem farver
betinges af to i forvejen kendte love: Ækvivalensloven, som siger, at energien, hvormed de to farver fanger opmærksomheden, skal være tilnærmelsesvis lige store, og induktions loven, der siger,
at de to farvetoner ikke må forandres ved indbyrdes kontrast.
Til forsøgene anvender Lehmann farverne
rød og orangegul, fordi disse almindeligvis betragtes som uharmoniske sammen. Men Lehmann påviser gennem variation af farvernes lyshed, at hvis den pågældende røde og orangegule
farve optræder i naturlig lyshed, og det vil i dette

Pletysmograf (Lehmanns model). Modellen blev sat i produktion af E. Zimmermann iLeipzig. Lehmann (l 905a) fralægger sig
ethvert ansvar for Zimmermanns »modificerede" udgave, fordi metalrøret ikke kan afpasses efter armens længde og tykkelse.
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tilfælde sige, at lyshedsforskellen er stor, så opfattes farvekombinationen som harmonisk.
Selv om æstetikken bliver Lehmanns første
egentlige bekendtskab med psykofysik i praksis,
er det ikke et område, der kommer til at spille nogen nævneværdig rolle i laboratoriets historie.
Måske er disse tidlige undersøgelser den konkrete anledning til, at Lehmann i 1888 udnævnes til
Indenrigsministeriets
konsulent
i
farvebestemmelse af margarine. Ikke for
æstetikkens skyld, men for at margarinen ikke
skulle forveksles med smør.

Naturstemninger
Hvorfor opleves visse farver som smukkere end andre?

Lehmanns arbejde med følelseslivet afspejler
ikke blot fantasifuldhed på det experimentelle
plan, men også spændvidde på det teoretiske.

Sfygmograf (Lehmanns model). Anvendes til registrering af
pulsslagene på halspulsåren. Den består af et vinkeljern med to
metalskåle med gummimembran. Anbringes på halsen med et
gummibånd, således at den ene membran påvirkes af pulsen.

Sfygmograf (Lehmanns model). Anvendes til registrering af pulsslagene i håndleddet. Den består af en metalskål med gummimembran. V.hj.a. en pilotte overføres pulsen til membranen og dermed videre til grafisk registrering på kymograf. Lehmanns model
udmærkede sig ved at være upåvirkelig af armens rumfangsændringer.
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Sindsstemningernes mimiske udtryk. Øverst fra venstre: »Forlegenhed«, »27x41«, »Kinin«, »Vinsyre«. Anden rk.: »Læser«,
»Latter«, »Sukkergodt«, »Den søde Kløe«. Tredie rk.: »Svovlkulstof«, »Rosenolie«, »Stirrer i stærkt Lys«, »Stirrer t svagt Lys«.
Fjerde rk.: »Myresyre«, »En betænkelig Sag«, »Solen i Øjnene«, »Lytter«.
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Lehmann som forsøgsperson. Ytrer sindsstemninger sig ved
pupilsterrelse? Lehmann tænker på henholdsvis noget muntert
og noget dystert.

Hans fysiologiske antagelser er trods det store
omfang kun én teoretisk side af det psykologiske
kompleks. I studierne over stemninger i naturen
(1913c) søger han at vise, at farvernes specielle
følelsesvirkning stammer fra oplevede naturstemninger. Han (ibid, s. 369) skriver således:
»Jeg nærer nu ingen Tvivl om, at mine individuelle Farvefølelser i Hovedsagen er bestemte ved
Erindringer om de Naturforhold, hvor Farverne
sædvanlig forekommer. Rødt og rødgult er Ildens Farve og virker derfor ophidsende; Erindringen om Blod, som jeg ikke mindes at have
set i større Mængde, spiller sikkert en underordnet Rolle herved. Gult er det opmuntrende Solskins Farve; grøn er Engen og den rolige Skov,
cyanblaa er den kolde, men klare og derfor oplivende Efteraarshimmel, og purpurfarvede er
Skyerne paa den urolige Himmel ved Solnedgang.«
Lehmann gennemfører med farvede glasplader nogle indledende forsøg, som antyder, at sådanne sammenhænge mellem farver og naturoplevelser kan være almengyldige.

Naturstemning. Sommerens vegetative livsnydelse.

Naturstemning. Det uhyggelige.
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Særlige sindstilstande

Psykofysisk Laboratorium er ikke forbeholdt
studier af normale psykiske processer. Lehmann
bliver tidligt interesseret i sindstilstande, som
kun optræder under særlige forhold og betingelser. Det synes derfor ganske naturligt, at medicinstuderende med interesse for psykiatri søger
undervisningen på laboratoriet. Tanken om at
oprette særlige kurser for kommende psykiatere
bliver dog aldrig til noget.
Under studieopholdet i Leipzig deltog Lehmann i nogle forsøg med hashish for at undersøge dets indflydelse på bevidstheden. Han var
overvældet af resultatet og overbevist om, at
man gennem sådanne forsøg ville kunne få indblik i sindsyges bevidsthed. Ved oprettelsen af laboratoriet bliver det dog ikke den slags forsøg,
der kommer til at præge arbejdet.

Hypnose
Hvad er hypnose?
Lehmanns interesse for hypnose er et exempel
på hans årvågenhed over for diskussioner, der
finder sted i videnskabelige kredse.
Netop i 1880'erne, bl.a. foranlediget af Charcots hypnotiske arbejde med hysteriske patienter, er der en voldsom interesse fra især den fysiologiske videnskabs side for at give forklaring
på de mærkværdige hypnotiske tilstande.
Lehmanns afhandling: Hypnosen og de dermed
beslægtede normale tilstande (1890a) afspejler et indgående kendskab til hypnosens ejendommeligheder. Alligevel er det en af de få afhandlinger,
hvori der ikke indgår egne forsøg. Ved en grundig gennemgang af hypnotiske fænomener og
hypnotiseringsmetoder konstaterer Lehmann,
at der er tale om én og kun én tilstand, som han
kalder den hypnotiske, og at denne i alle sine
ytringer kan sidestilles med normale psykiske
fænomener. Hans konklusion er, at hypnosen
kan anses som en partiel søvn. Mens søvnen er
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en bevidstløs tilstand, hvor opmærksomheden
fuldstændig mangler, sker der det under den
hypnotiske suggestion, at opmærksomheden
koncentreres på en enkel fornemmelse, hvorved
betingelsen for en delvis søvn tilvejebringes.
Ved senere forsøg konstaterer Lehmann
(1898), at tilstande fremkaldt under hypnose ledsages af de samme legemlige forandringer som
under normale forhold. Denne overensstemmelse mellem det fysiske og psykiske er et af de
vigtigste forhold i Lehmanns psykologi, men
hvordan opfatter han dette forhold?

Psykofysisk materialisme
Er det fysiske årsag til det psykiske eller omvendt?
Forholdet mellem sjæl og legeme er en central
problematik for psykofysikken, som netop forsøger at forbinde det psykiske med det fysiske/
fysiologiske. Lehmann (1890a) har sit eget syn
på dette problem, som han kalder den psykofysiske materialisme.
Den traditionelle opfattelse, at der er et eller
andet årsagsforhold mellem det fysiske og det
psykiske, tager Lehmann afstand fra. Han foreslår i stedet en ubekendt materie - den psykofysiske materie - som ytrer sig både ved fysiske
som psykiske aktiviteter. De fysiske aktiviteters
grundform er atomernes tiltrækning og frastødning; mens de psykiske aktiviteters grundform
er betonede fornemmelser, det vil sige fornemmelser karakteriseret aflyst eller ulyst. Både de
fysiske og de psykiske aktiviteter er ytringsformer for processer i den såkaldte psykofysiske
materie.
Når det fysiske og psykiske på denne måde så
at sige har et fælles udgangspunkt, betyder det
også, at, når det fysiske ændrer sig, ændrer det
psykiske sig også. Der opstår en form for parallelitet, uden at man kan tale om en årsagsforbindelse hverken den ene eller den anden vej.

Når Lehmann derfor i sine undersøgelser altid interesserer sig for det fysiologiske og det
samtidige psykiske, er det ikke for at give en fysiologisk forklaring - hvad det dog nogle gange
alligevel får udseende af- men for at fastslå menneskets psykologi så bredt som muligt. Gennem
de fysiologiske iagttagelser opnås et redskab til
at måle det psykiske, fordi disse to sider af mennesket altid ifølge hans teori vil være i konstant
overensstemmelse med hinanden.
Lehmann (1890a, s. 196) er udmærket klar
over, at hans enkle teori er et afgørende skridt for
psykologien som videnskab betragtet, og han
skriver: »Først saa er der Haab om, at denne Videnskab, der nu i 2000 Aar, fra Aristoteles til
Fechner kun har vundet faa nævneværdige Resultater, kan indtage den Plads i Videnskabernes
Række, som tilkommer den ifølge dens Stilling
som Basis for alle Aandsvidenskaberne.«

Drømme
Hvad er drømme?

I sommeren 1893 begynder Lehmann at beskæftige sig med drømmelivet, og som sædvanlig tager han udgangspunkt i egne erfaringer.
Han begynder så at sige fra bunden, idet han
før den tid ikke almindeligvis kunne huske sine
drømme. Senere uddybes drømmematerialet
gennem en spørgeskemaundersøgelse, som med
150 besvarelser bl.a. viser, at børn og unge i langt
højere grad end ældre har tilbøjelighed til at
drømme om følelsesladede begivenheder.

Psykologisk betragtet karakteriserer Lehmann drømmetilstanden som værende uden
jegbevidsthed. Det vil sige, at opfattelsen af sig
selv som en helhed ophører og dermed muligheden for at forfølge et bestemt mål. Dette hører
sammen med, at opmærksomheden bortfalder,
hvorfor forestillingsløbet ikke ledes i nogen retning, men foregår i spring og ofte er usammenhængende.
De særlige sindstilstande, heriblandt drømme, får Lehmann til at operere med betegnelsen
det ubevidste, som en hypotetisk størrelse for noget, hvis natur vi endnu ikke har kendskab til;
men som visse erfaringer fører os til at antage eksistensen af. Han forestiller sig, at ubevidste
processer kan sættes i gang af f.x. sanseiagttagelser og dernæst forløbe ubemærket, indtil de senere dukker op i bevidstheden. Denne ubevidste
virksomhed antages at følge de samme love som
de tilsvarende bevidste, og han (1893/96) tager
klart afstand fra den nyere tids psykologi, som
tillægger det ubevidste eller underbevidstheden
særlige evner og kræfter.
Når forestillinger dukker umotiveret op i bevidstheden, må dette ses som resultat af ubevidst
virksomhed. Anelser og visse former for hallucinationer må derfor anses som resultat af det ubevidste.
I problematikken om de særlige sindstilstande
finder Lehmann svar på både en lang række okkultiske fænomener og træk ved den sindsyges
bevidsthedsliv. Det er derfor ikke så mærkeligt,
at vi hos Lehmann finder det synspunkt, at psykiske afvigelser altid må ses på baggrund af den
normale psykes virksomhed.

Spørgeskema fra Lehmanns undersøgelse af drømme.
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Okkultisme

Psykofysisk Laboratorium bliver i 1890'erne
også brugt til spiritistiske seancer. Lehmann
»uddanner« sig til medium og »optræder« for
indbudte. Det er dog ikke, fordi han selv tror på
spiritismen, men fordi han mener, at mange af
de mystiske fænomener kan udføres med en vis
behændighed fra mediets side, og at vor sanseiagttagelse er behæftet med mange fejl. Dette vil
han skabe beviser for.
Hans store værk Overtro og Trolddom fra de ældste
Tider til vore Dage (1893/96) er antagelig den indsats, som har fundet størst udbredelse. Den er
således udkommet på flere sprog og i flere udgaver helt op til vor tid.
Et af de mest spændende forsøg, som Lehmann udfører sammen med F. C. C. Hansen

(1895b), viser mulighed for tankeoverføring.
Med to store hulspejle som reflektorer undersøges, om energi af en eller anden art eller om
uvilkårlig hvisken kan overføres fra en person til
en anden. Selv om resultaterne faktisk sandsynliggør, at mange beretninger om tankeoverføring kan forklares ved uvilkårlig hvisken, motiverer de ikke til fortsatte undersøgelser.
I 1905 medvirker Lehmann til stiftelsen af Selskabet for psykisk Forskning, hvis formål er under
betryggende videnskabelige former at drøfte og
efterforske de såkaldte metapsykiske fænomener. Lehmann indvælges som vicepræsident i
selskabets første bestyrelse; men da selskabet
hurtigt præges af voldsomme interne stridigheder, frygter Lehmann for sin videnskabelige an-

Planehette på bordplade med bogstaver. Anvendes ved spiritistiske seancer til modtagelse af meddelelser fra ånder. Under berøring
af håndfladen eller flere deltageres pegefingre bevæger planchetten sig hen over bordpladen, hvorved meddelelsen staves. Til forskel
fra planchetten er psykografen uden viser, men udstyret med en blyant, der optegner meddelelsen. Lehmann forklarer fænomenet ved
uvilkårlige rystebevægelser.
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Trick-fotografi lavet af Lehmann for at vise, at såkaldte åndefotografier kan være svindel.
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Preyers skriveapparat til optegning af uvilkårlige bevægelser. Det består af en tynd træpind med en bøjet stålnål, der uden modstand
drejer om et hængsel ved b. Holdes træpinden som en pen i udstrakt arm, aftegner nålen, der netop berører en sodet tavle, håndens
bevægelser. Til højre: Tre ex. hvor forsøgspersonen har forestillet sig tallet i det hvide kvadrat. Anvendes bl.a. til forsøg, der viser,
at spiritistiske fænomener kan hidrøre fra uvilkårlige rystebevægelser.

seelse. Selv bliver han fra mindre videnskabelig
side kritiseret for sin ualmindelige store skepsis
og tilbøjelighed til at reducere de såkaldte oversanselige fænomener til ordinært bedrageri og
taskenspillerkunst. I 1908 forlader Lehmann
selskabet for ikke siden at vise sig.
Interessen for forskning på okkultismens område fortaber sig, og da det nye laboratorium i
Studiegaarden planlægges, finder Lehmann ingen anledning til at indrette et specielt rum til sådanne undersøgelser. Han (1906d) havde ellers
tidligere gjort sig tanker om, hvorledes et sådant
lokale måtte indrettes med kun én dør og vægge
beklædt med metaltrådsnet som sikring mod
indbrud. Døren skulle sikres med flere låse, således at ingen kunne komme ind i rummet alene.
Mediets stol skulle placeres på en selvregistrerende vægt, og hvis mediet betrådte gulvet,
ville en alarmklokke sættes i gang. Endelig skulle de videnskabelige iagttagelser foretages med
størst mulig omhu.
Da et egentligt samarbejde med de spiritistiske kredse ikke lader sig gøre på grund af stærkt
divergerende holdninger fjernes grundlaget for
denne forskning.

Spiritisme
Hvorfor har spiritismen psykologisk interesse?

Når Lehmann i begyndelsen af 1890'erne vender sig mod okkultismen, er det i første omgang
udelukkende for at undersøge de legemlige og
sjælelige ytringer i forbindelse med overtro; men
han bliver på vejen indfanget i en håbløs diskussion mellem videnskab og religion. Her søger
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han på videnskabelig vis, især ud fra litterære
studier, at påvise, at en lang række af de såkaldte
mystiske fænomener har en naturlig forklaring.
Han sandsynliggør, at spiritistiske fænomener
som borddans, meddelelser fra ånder v.hj.a. psykograf og planchette (se s. 37) og andre tilkendegivelser kan forklares ved ubevidste rystebevægelser. Forsøg med bl.a. Preyers skriveapparat (se s. 39) viser dette.
Lehmann udelukker ikke, at visse, men meget
få, spiritistiske fænomener kan være udtryk for
hidtil ukendte kræfter (psykisk kraft), men han
ser det som sin opgave at forklare så meget som
muligt ud fra den viden, vi har om ubevidste
processer, særlige sindstilstande, psykopatologi
og ikke mindst almene tendenser til at omforme
erkendelsen af det nye og ukendte. Der er dog to
problemer, som kommer til at overskygge hans
arbejde. Det ene er, at der er tale om fænomener,
som kun forekommer undtagelsesvis og under
særlige omstændigheder. Det betyder, at Lehmann ikke får mulighed for at gøre experimentale iagttagelser af spiritistiske fænomener. Det
andet er, at der inden for området findes utallige
eksempler på svindel, hvorfor Lehmann ser det
som sin pligt at advare lettroende sjæle. Det er i
denne diskussion, han ser sig nødsaget til at ty til
de litterære kilder for i historisk belysning at få
det bredest mulige argumentationsgrundlag.
Der er næppe tvivl om, at Lehmann oprindelig havde regnet med, at studiet af menneskenes
»vildfarelser« ville føre frem til ny psykologisk
indsigt; men han må efter bitter kamp erkende,
at andre områder vil være mere frugtbare for
den psykologiske forskning.

Sansefornemmelse

Psykofysisk Laboratorium er ikke oprettet på
tidspunktet for Lehmanns første psykologiske
experimenter. De såkaldte objektive psykologiske undersøgelser af farvernes elementære æstetik (1884) og af synsvinklens indflydelse på opfattelsen aflys og farve ved direkte syn (1885) er undersøgelser, som finder sted før Lehmann rejser
til Leipzig.
På instituttet hos Wundt søger Lehmann at
blive involveret i så mange forsøg som muligt,
om ikke andet ved at stille sig til rådighed som
forsøgsperson. Selv får han til opgave at undersøge brugbarheden af middelgradationernes
metode i forhold til lyssansen (1886a). Kort fortalt: Om Webers lov - der siger, at forholdet mellem f.x. lysstyrke og dennes netop mærkbare forøgelse er konstant - kan eftervises ved en metode, hvor middelværdien mellem to forskellige
gråtoner bestemmes. På grund af kontrastfænomener afsluttedes undersøgelserne ikke med et
endeligt resultat. Men ved tilfældighedernes spil
opdager Lehmann en metode til kvantitativ bestemmelse af lyskontrasten (1886a).
Grundforskningen på det sansemæssige område bliver således indledningen til en forskningstradition på laboratoriet, som har holdt sig
siden.

sig, at hvis snoren er under 2 m, er der en tendens til at vurdere den kortere, og er den mere
end 2 m, overvurderes den.
Problemerne omkring iagttagelsesfejl er næsten uoverskuelige, idet ikke kun sansningen,
men også opmærksomheden, associationerne
og hukommelsen er med til at forvrænge opfattelsen af omverdenen.
Lehmanns svar på dette er, at videnskaben
naturligvis må gøre sig disse bedrag bevidst, undersøge dem og gøre sig fri af dem. Selv optages
han (1885) af lovmæssighederne ved irradiationen, d.v.s. lysets tendens til at udbrede sig på nethinden, og han (1904) konstaterer, at irradiationen er årsag til en række synsbedrag, bl.a. at et
hvidt kvadrat på sort grund opfattes større end et
tilsvarende sort kvadrat på hvid grund (se s. 41).

Psykometri
Kan psykiske processer måles?

Hvis noget skal henregnes til psykofysikkens
grundforskning, må det bl.a. blive psykometrien
- måling af de psykiske processers varighed. Disse undersøgelser er udgangspunkt for såvel teoretiske overvejelser om psykens funktion som

Iagttagelsesfejl
Bedrager sanserne?

Hele den psykofysiske forskning er afhængig af,
at de iagttagelser, man foretager, er korrekte i
den forstand, at de er i overensstemmelse med
den såkaldte objektive virkelighed. I det daglige
liv er vi offer for en lang række iagttagelsesfejl eller synsbedrag, som bl.a. forklarer mange mystiske fænomeners opståen. Lehmann (1893/96)
fortæller bl.a., hvor vanskeligt det er at bedømme slangers længde. Med snore lagt ud i en græsplæne gennemføres enkle forsøg, og det viser
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Tegning udført af Lehmann som eksempel på, hvorledes vore
erindringsbilleder meget hurtigt bliver utydelige. Et kvarters
tid efter at have betragtet en hund, får han den indskydelse at
tegne den efter sit erindringsbillede uden at bruge sin viden om,
hvordan hunde ser ud.

Synsbedrag. Det hvide felt synes større end det tilsvarende sorte.
Lehmann forklarer det ved nradiation.

trække sig sammen. Ved experimentelle metoder søger Lehmann (1889) at udskille dele af
denne proces, således at det bliver muligt at måle
forskellige bevidsthedsfænomeners varighed. I
disse målinger er præcision altafgørende, hvorfor Hipps kronoskop (se s. 45), som Lehmann
anskaffer for midler fra Carlsbergfondet, er et
uvurderligt apparat.
Når der tales om sansepåvirkninger, er det
især den visuelle og auditive sansning, der er
emne for den psykofysiske forskning. Mange
forskellige apparater, som rotationsapparater til
farveblanding (se s. 42), fonometre (se s. 43), tonemålere (se s. 42) og andre indkøbes eller fremstilles til undersøgelser af menneskets visuelle og
auditive sansning. Psykofysikkens bestræbelser
på at definere det sanselige giver til stadighed
anledning til nye forsøgsopstillinger.
Den præcise måling af bestemte bevidsthedsfænomeners varighed skaber forudsætning for
antagelser om disse fænomeners natur. Derfor
indtager bevisthedsfænomenerne en vigtig
plads i den psykofysiske metodik. Kun gennem
forsøgspersonernes tilkendegivelser ved opfattede forskelle, sindstilstande, forestillinger og andet skabes den nødvendige forbindelse mellem
måling og de psykiske processer. Mange af
Lehmanns arbejder vidner således om stor
introspektiv indsigt; men i hans teoretiske
arbejde bliver denne aldrig målet i sig selv.

Apparat til måling af irradiation. Den sorte metalramme
(10x8 cm) iagttages på lys baggrund. For at opfatte ae som
en ret linie, må det sorte felt A forskydes, således at bc står til
venstre for ab.

psykoteknikkens praktiske metoder (se reaktionstidsmåling). Grundskemaet i disse undersøgelser er at måle den tid, der går fra sansepåvirkning til en bevægelsesreaktion. Spørgsmålet
er, hvad der foregår i dette tidsrum. Lehmann
(1890b) forestiller sig følgende trin: Sanseapparatet påvirkes, denne påvirkning forplanter sig
gennem sansenerve til hjernen, hvor der opstår
en fornemmelse. Denne fornemmelse giver signal til et andet sted i hjernen, der udsender den
motoriske nervestrøm, som får musklen til at
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Zöllnerske mønster. Ex. på synsbedrag, som Lehmann (1904)
forklarer v. hj.a. irradiation.

Rotatwnsapparat (h. 32 cm) med to sæt skiver (AB og CD). Anvendes til præcis blanding af gråtoner ogfarvetoner ved undersøgelser
af synssansen. Mens skiven B anbringes oven på A, er princippet med CD, at de skydes ind i hinanden. Ved rotation kan med begge
sæt J'rembringes en kontinuerlig række farvetoner. Ved farvesammenhgning anbringes to sæt skiver med forskellig diameter
oven på hinanden.

Tonemåler (Appuns model, 1. 75 cm) til undersøgelse af toneopfattelse. Ved en luftstrøm kan de enkelte metaltunger sættes i
svingning.
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Fonometer (h. 65 cm) til måling af skelnedygtighed for lydstyrke. Fra variabel højde f alder en metalkugle ned på en plade
og giver lyd.

Fonometer (h. 110 cm). Lehmanns egen forbedrede konstruktion med to elektromagnetiske kugleholdere og en skråtstillet
klangplade af zink.

Lydpendul (h. 40 cm) til undersøgelse af skelneevne ved lydpåvirkning. Det består af to hamre, derfra varierende højde falder ned
mod en træklods og giver lyd.
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English Summary
The Psycho-physical Laboratory of Alfred Lehmann
The Psycho-physical Laboratory was founded
by Alfred Lehmann (1858-1921) in May 1886.
Seven years later it expanded from a small private institute into a legitimate department of the
University of Copenhagen. The laboratory was
gradually
equipped
for
psychophysical
experimentation and, in 1916, a section in a new
building was acquired.
The laboratory was based on the fundamental
idea of the experimental method. Lehmann had
earned a polytechnical degree and from the
pioneering works of Fechner and Wundt he was
in-

spired to adapt the experimental method to
psychology. In the winter of 1885/86 he studied
under Wundt in Leipzig and upon his return
home he founded his own psycho-physical
laboratory.
Lectures in psychology and guidance in experimental studies were given to students from
1886, but it was not possible to obtain a degree in
psychology until 1918.
During the first years, experimental investigations were focused on the areas of sensation and
emotional life. Later on, questions concerning
metabolism during mental work and the nature

Komplikationsur (Lehmanns konstruktion efter Wundts model, h. ca. 50 cm) til undersøgelse af reaktionstider på samtidige
visuelle og auditive stimuli. Tegningen viser uret set bagfra og fra siden. Det består af en viser (V), der drejer rundt på en inddelt
urskive (C). Viseren (Z) på bagsiden kan indstilles i enhver vinkel i forhold til forsidens viser (V). Når viseren (Z) passerer kviksølvsbadet (T), aktiveres et lydsignal.
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Kronoskop (Hipps model, h. 58 cm) til tidsmåling. Angiver tiden med 1/1000 sekunds nøjagtighed.

of the physical processes during different states
of consciousness became the main topics for
many years.
In time, experimental works of this type became an important background for the growth
of applied psychology in the areas of human
work factors and pedagogy. The economy of
work-energy and the psychological differentiation of individuals with the purpose of improving social effectivity were important subjects for
Lehmann during his last years after the first
world war.
The experimental method was also intro-
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duced into the area of educational psychology.
Lehmann's only assistant, R. H. Pedersen, was
engaged in differential psychology and the
search for methods to define intellectual
abilities.
Lehmann also became well-known because of
his work with occultic phenomena. His scientific
and critical approach was acclaimed by some
and disputed by others.
The exclusiveness of the psycho-physical approach in experimental research was discarded
by Edgar Rubin, who led the laboratory after Lehmann's death. Since 1924 the department has
been called the Psychological Laboratory.
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