Store flader med pangfarver kan stresse, fordi vi naturligt føler sig mest tilpas med naturens dæmpede farver.

Alt for meget farve på legepladsen
Legepladser er gerne fyldt
med voldsomme farver. Gyngen er skriggul, legehuset neonblåt og faldunderlaget kraftigt rødt. Måske i den tro at
børn elsker pangfarver. Men
det er en misforståelse, siger
Lene Bjerregaard, forfatter og
farvepsykologisk rådgiver.

„Der er nogle dogmer om at
børn elsker farver,“ siger hun
til Legepladsen 1/2014. „Mange tror at farverne er gode for
børnene, og når man så ikke
får diskuteret om det egentligt
er sammenhængen, så bliver
det sådan en legeplads ser ud.
Med en masse farver.“

Som menneske er vi designet til at leve i naturen og reagerer på naturens farver. Bjerregaard anbefaler derfor at
bruge naturen som rettesnor.
Naturen bruger kun pangfarver på blomster, modne bær
og frugter. De fylder ikke ret
meget. Sådan bør farveforhol-

dene også være på legepladsen - og i det hele taget i alle
opholdsrum. Så skru ned for
farverne, tilråder Bjerregaard,
men der er ingen problemer i
at de kraftige farver findes i
små felter, f.eks. sædet på en
gynge eller hjørnestolperne på
et klatrestativ.
Hvis der er mange kraftige
og dominerende farver, kan
man blive overstimuleret. Især
hvis det kun er én farve der
dominerer. Det er bedst med
flere farver, hvis det skal være.
Heldigvis påvirker farver os
normalt mindre kraftigt udendørs end indendørs fordi den
blå himmel og grønne bevoksning normalt dominerer.
Rød er den mest aktiverende
farve. Så kommer gul, mens
blå og grøn som naturens farver er mere beroligende og
afstressende, fremgår det af
Lene Bjerregaards ‘Den nye
helhedsfarvelære’ på www.lbcolourconsult.dk. sh
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GAMLE NYHEDER
75 år siden SVØMMEBASSINER I HAVEN
„I de amerikanske rigmands-haver har svømmebassiner længe været et selvfølgeligt led i
anlæget, og i de senere år har denne mode
bredt sig først til England og derefter også til
det europæiske fastland. Her hjemme er
ganske vist i de senere år anlagt en del svømmebassiner til anvendelse for større eller
mindre kredse af befolkningen, men det er
vistnok tidligst i 1938 at denne form for hygiejne, sport eller luksus, hvad man nu vil kalde det, er nået frem til vore privathaver.“
(E. E.-J., Havekunst 1939).
50 år siden DE FØRSTE KANDIDATER
„Det første hold havebrugskandidater efter
den nye studieordnings gennemførelse blev
udklækket den 18. april i år. Ved den nye
studieordning er der foretaget en deling i 2
studieretninger, nemlig: anlægsgartnerlinien, samt gartneri og frugtsavlslinien. Af de i
alt 16 kandidater var de 8 fra anlægslinien.
Anlægsgartnerne er naturligvis stærkt interesseret i denne udvikling, og er professor
Georg Boye meget taknemlig for hans store
indsats for dens gennemførelse. Selv om om
der tilsyneladende ikke er nogen af de otte
havebrugskandidater, som går direkte ind i
anlægsgartneriet, - må det jo i fremtiden
blive ad denne vej, at anlægsgartnerne skal
hente sine tekniske foregangsfolk.“ (anonym, Anlægsgartneren, maj 1964).
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Fra venstre: Jytte Abel, Peter Thorsen, Kirsten Duus, Ulla Wicksell, Frank Petterson, Poul
Hagedorn, Morten Falmer Nielsen, professor Georg Boye, Carl Aage Sørensen. Anlægsgartneren, maj 1964.

25 år siden. DÆKAFGRØDERNE
“I grønne områder er anvendelsen af
dækafgrøder en relativ ny mulighed.
Den praktiske anvendelse er i dag begrænset, ikke mindst på grund af usikkerhed om effekten på kulturens tilvækst og den ukrudtsmæssige virkning.
Alligevel er der i de sidste to år blevet
eksperimenteret med dækafgrøder på
et stærkt stigende antal arealer.“ (Jakob Vester, Grønt Miljø, maj 1989).

10 år siden DIPLOMUDDANNELSEN
„En diplomuddannelse i parkvirksomhed under netop dette navn er blevet
virkelighed. Uddannelsen som begynder 9. september, lukker et hul i uddannelseslandskabet mellem jordbrugsteknologen og landskabsarkitekten. Den retter sig mod både drift og
anlæg, men er i alle tilfælde primært
orienteret mod at skabe selvkørende
ledere.“ (sh, Grønt Miljø, maj 2004).
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