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§ 61 
Tab.21. 
Fig.37. 
       Paa en afstukken Linie paa Marken BCDI at oprette en perpendikular 1) Linie EFK. 
       1. Med Maalebordet. Man stiller den givne linie ab på Bordet over CI paa Marken, og a over 
Punktet A paa Marken (§.44). Paa Linien ab oprejser man paa Bordet en perpendikular Linie cd 
(§.43 og 123 Geom.2) . Efter denne udstikker man Linien EFK (§.53), som er den forlangte Linie 
perpendikular til BCDI. 
 
Tab.21. 
Fig.46. 

  2. Med Kieden 3). 
n triangel ECF Kvadratet paa en Side EF2 er saa stor som Summen af 

.4)) og 
2 

 

ab.22. 

 

 
  
    1. Maade. Naar i e
Kvadraterne paa de andre Sider EC2 + CF2, saa er Vinkelen ved C en ret Vinkel (§.96 Geom
FC Perpendikular til EC (§.11 Teom.5)).  Tallene 3,4 og 5, eller 6,8, og10 have den Egenskab, at 10
= 62 + 82 eller 100 = 36 + 64; man tager da den ene 6 te Alen af Kiæden og sætter ved en Maalepind 
i C, og Enden af Kiæden udspændes ved en Maalepind i Linien ved E; man tager af Kiæden CF = 8 
Alen 6) og FE = 10 Alen ( det er det øvrige af Kiæden paa 1 Alen nær): og sætter denne Ende ved 
den i E staaende Maale-Pind; man spænder da Kiæden ved F ud ved en Maalepind, og sætter den i
Jorden, saa bliver FC perpendikular til EC. 
 
T
Fig.47. 



 

    2. Maade. Fra C maaler man til begge Sider CE = CG = 5 Alen og bemærker E og G med Maale-
Pinden; ved E sættes den ene Ende af Kiæden og ved G den anden Ende; man tager Midten af 
Kiæden eller 12½ Alen, spænder Kiæden ud, sætter ved F en Maalepind, som bestemnmer 
Perpendikularen FC, thi i ∈ECF og GCF er EC = CG, EF = GF, og FC = FC, altsaa x = y (§.41 
Geom. 7) ) og FC perpendikular til EG (§.11 Geom. 5) ). 
 
 
 

§ 63  

kel af 60 Grader med Kiæden. Man tager en Alen fra Kiæden, da det 
ed 3. Ved Punktet A og i Linien AB, hvor Vinkelen 

n AB = 8 Alen, og sætter den ene Ende af Kiæden ved en Maalepind i B og 
 de øvrige 16 Alen sættes ligeledes fast ved 

sse 16 Alen fatter man med en tredie Maalepind; udspændes 
s udi C, da er Vinkelen BAC = 60o, thi alle Siderne i Trianglen 

altsaa er Trianglen ligesidet (§.36 Geom. 8) ), og enhver 
.5.Geom. 9)). Naar man sætter Afstiknings-Stokke i A og C, kan 

 efter dem udstikkes; men denne Udstikning maa ikkun bruges til korte Linier, ei over 100 
len, thi ellers vil Linien meget let kunde afvige alt for meget. Udi Fig. 38 lad AC være Stokkenes 

 

 
mer, paa 

te 

s, men ei Kiæde- Maalingen, da at finde Længden af denne 

Tab.22. 
Fig.51. 

 
Paa Marken at udsætte en Vin
øvrige bliver 24 Alen, hvilke lader sig dele m
skal afsættes, tager ma
ved 8 Alen sættes Maalepinden i A.  Enden af
Maalepinden B. Midten af di
Maalepinden jevnt  og den nedsætte
ere lige store, AB = BC = CA = 8 Alen; 
vinkel A = B = C = 60o (§.67.Num
en Linie
A
Afstand  = 8 Alen. Feilen i den anden Stoks Stilling = BC = 4 Linier;  thi hvem turde vel paatage, at
sætte tvende Stokke i Huller og tvende Maalepinde med en mindre Feil ? AE = 100 Alen, og DE 
den endelige Feil i Linien; nu er AC : AE = BC : DE (§.148 Geom. 10) ), og AE ΗBC / AC = DE; og
DE = 100Η4 / 8 = 400 / 8 = 50 Linier, eller 5 Tommer. Paa 200 Alen bliver Feilen 10 Tom
300 Alen 15 Tommer o.s.v. 
    Denne Feil, som kan indsnige sig ved at afsætte Vinkler med Kiæden, kan og indsnige sig ved at 
afsætte Perpendikularer med Kiæden, og dette er Aarsagen, hvorfor de ei maa bruges uden til kor
Linier af omtrent 100 Alens Længde (§.62). 
 
 
 

§ 64  
 
       Naar en afstukken Grundlinie eller Hovedlinie AB møder paa en Søe eller Mose, over hvilken 
Afstikningen vel kan foretage
utilgiengelige Linie CF. 
       For korte Distancer af omtrent 100 Alen. 
 



 

Tab.22. 
ig.52. 

tet C finde en Vinkel paa 60o (§.63); Linien CD 
 og maaler man saa langt, indtil man finder, at man i D kan komme forbi Mosen eller Søen 
inkel paa 60o. Denne afsættes ved D, og Linien DF afstikkes, indtil man kommer i Linien 

F, da er CF = CD (§.67 Geom. 9) ), og man begynder Maalet igien ved Punktet F. 

inie 

Geom.11) ), saa er DE = CF (§.74 Geom.12) ), og Maalet skal begyndes fra 
. 

     Hvilken af disse Methoder der er den nemmeste og korteste, kommer an paa Omstændighederne. 
Naar Mosen eller Søen løber ud i en lang og spids Figur, som udi Figur 52, da er den ligesidede 
Triangel den korteste, naar Mosen er lang og smal, som udi  Figur 53, saa er Rectanglet det korteste. 
 

ig.52. 

aa 60o, saa vil man atter komme til et feilagtigt Punkt f, hvis Afstand fra det sande F vil 
live 10 a`12 Tommer. Denne Feil kan endnu ansees som ubetydelig; men dersom 

n havde blevet større, saa have Feilen bleven mærkeligere og bør ikke taales. 
   

    2. For større Distancer over 100 Alen.    
    I dette tilfælde gaaer man enten ud med en ligesidede Triangel eller med en Rectangel; men med 
den Forskiel at Vinklerne maae opdrages paa Bordet og udstikkes paa Marken (§.53), og at man udi 

F
 

 
    1. Maade.  Med Kiæden kan man ved Punk 
afstikker
med en V
AB ved 
 
Tab.22. 
Fig.53. 

 
     2. Maade. Med Kiæden afsætter man ved C Perpendikularen CD (§.61), og maaler i denne L
saa langt, indtil man i D kan komme forbi Mosen; der afsætter man DE perpendikular til CD, og 
forlænger den, indtil man i E er kommet forbi Mosen udi E, hvor man sætter FE perpendikular til 
DE, og forlænger denne, indtil man i F kommer i Linien AB.  Da CDEF er et retvinklet 
Parallelogram (§.69 
Punktet F

Tab.22. 
F
 

 
     Det er antaget, at disse ei maae bruges ved lange Distancer. Dersom man ved C afsætter en 
Vinkel på 60o, saa kan man paa 100 Alen Længde meget gierne komme til et feilagtigt Punkt d, som 

aa 100 Alen staaer 5 Tommer fra det rette D (§.63). Naar nu igien ved d med Kiæden afsættes en p
Vinkel p

bomtrent 
Triangle
  



 

C og D tager ordentlige Statione
bemærkes, at det let er sagt paa Papi
CF omtrent ved D ei kan
kan man bestemme
komm

r, Fig.52; ligeledes udi C, D, og E   Fig.53 (§.58). Tilsidst 
ret og i Stuen, at CD skal giøre 60o med CF; men naar man nu i 

 komme til at sigte til F saa ken den Ligesidede Triangel ei bruges; og da 
 den utilgjengelige Linie CF ved enhver anden Triangel; nemlig naar man 

er til Mosen ved C, opstilles Maalebordet, og man udstikker en Linie CD i en saadan 
irektion, at man et Sted i Linien f.X. i D kan komme til at sigte til Signalet eller Stokken F i 

lagt 
D
Linien AB; man maaler CD, afsætter Linien CD paa Bordet og tager sigtet til F: saa har man an
Punktet F paa Bordet, og kan finde længden CF (§.50), og begynde Kiæde-Maalingen fra F.    
 
__________________________________________________________________________ 
 
Noter: 

n 
    Halvcirkel, som skiærer den givne Linie i B. 

    3. Fra D til A drages Linien AD, hvilken er perpendikular til AB, efterdi BAD er en Halvcirkel, 
 R (§.122 Rum.4); altsaa AD perpendikular til AB (§.11). 
: En 25 alen (50 fod) lang ståltråd. Ved hver 5´te alen er et mærke af sammensnoet 

metaltråd.  

ngel Qvadratet paa den eneSide AC er saa stor som Qvadraterne paa de tvende 
C retvinklet ved B. …. 

5) 
t den ei hælder meer til den ene 

dikular til AB, ….  
6) 

ecimaltommer = 100 decimallinier = ½ Alen.1 Alen = 62.8 cm. 

 
1) Perpendikular: Linie der står vinkelret på en anden linie. (Se § 11 Geom.) … 
2) § 43 Geom:  

Fra et givet Punkt C i en given Linie AB at oprette en perpendikular CF. 
1. Fra det givne Punkt C tages CD = CE. 
2. Fra D med en vilkaarlig Passeraabning DF beskrives en Bue. 
3. Fra E med samme Aabning en anden Bue, som skiærer den første i F. 
4. Man drager Linien FC, hvilken skal være perpendikular til AB. 

      §123Geom: 
      Fra Enden A af en Linie AB at opreise AD perpendikular til AB. 
      1. Man vælger sig et Punkt C, med en Passeraabning CA beskriver man en Bue større end e
  
      2. Man drager Linien BC, og forlænger den, indtil den skiærer Cirkelen i D. 
  
      og A =
3) Keiden

4) § 96 Geom: 
Naar i en Tria
andre Sider AB og BC, eller naar AC2 = AB2 + BC2 , saa er Trianglen AB
§ 11 Geom: 
Naar en ret Linie DC staaer saaledes paa en anden ret linie AB, a
side imod A end til den anden Side imod B, saa er DC lodret eller Perpen
Målestokforhold: 

      1 Fod = 10 d
7) § 41 Geom: 

Dersom udi tvende Triangler ABC og DEF alle tre Sider ere lige store, AB = DE, AC = DF og
CB = FE, saa ere Trianglerne selv lige store, og d
sider, ere lige store, A = D, B = E , C = F. ….. 

8) § 36 Geom: 
En ligesidet Triangel har alle trende sider lige store, AB = BC = A

 
e Vinkler, som staae lige over for lige store 

C…… 

igesidet Triangel ABC er enhver af Vinklerne A eller B eller C = 2/3 R = 600…. 

     
     

9) § 67 Geom: 
5. I enhver l

10) § 148 Geom: 
 Naar udi tvende Triangler ABC og DEF alle Vinklerne ere lige store, A = D, B = E og C = F, 
 saa  ere eensbeliggende Sider i Forhold, det er: 



 

      1) AB : AC =
 2) AB : BC = DE : EF 
 3) AC : CB = DF : FE. ….. 

 DE : DF 
     
     

 parallele QP med 
ed NQ. … 

12) 

 DC, B = D og A = C. … 

11) § 69 Geom: 
Et Parallelogram er enhver firkantet Figur NOPQ hvis modstaaende Sider ere
NO og OP m
§ 74 Geom: 
Naar en firkantet Figur ABCD er et Parallelogram, og…. Og Parallelogrammets mdstaaende 
Sider og Vinkler ere lige store, AD = BC, AB =

  


