
 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 

Mine kommentarer til Jørgen Nielsens brev af 24. marts 2000.  

 

Når jeg vægter brevet fra Jørgen Nielsen skyldes det, at han her - som i sin undervisning på Aka-

demiet i øvrigt - gav udtryk for sin visionære og åbne indstilling til geometri og formgivning. Han 

lod sin tanke inspirerer af det sete - som her (for mig primært) med hans fornemmelse af bordets 

former, der, som han skriver, fik ham til ar tænke på, af bordet ligesom kunne være indspændt - og 

ikke mobilt, som det jo i virkeligheden er. 

 

I brevets første del kommer han - ifølge den medfølgende tegning - til, at benets skrå sider mødes i 

benets dobbelte højde. Her tog han fejl - hvilket kunne være min skyld, måske grundet mit teg-

ningsmateriale - da den sande og største højde af benets tilspidsning er 170 cm.  

Med mindre jeg har misforstået hans beskrivelse, da trekanterne AHC og BEC netop har toppunkter 

på benets dobbelte højde, på linien KK, 136 oppe. I dette tilfælde må det være den sidste, BEC, han 

mener, da den trekant passerer igennem højden 68, X2, på den lodrette X-akse. Hvor imod AHC 

passerer gennem X1, som ligger 60 oppe på aksen.  

Endelig kunne det være sådan, at hans tegning beskriver trekanterne AGC og BFC, som begge pas-

serer igennem X3, som ligger på Y-aksen i bordets højde på 73.     

 

Efterfølgende - og det som har optaget mig - kommer Jørgen Nielsen ind på den spændende syns-

vinkel om bøjningspåvirkningen, grundet bordets tyngde mod gulvet, hvilket førte til, at han regne-

de momentkurven ud. Udregningerne kan jeg ikke følge med i, men kurven havde altså sit nulpunkt 

52,1 cm oppe på benets bagside: Fra A på benets forside ved gulvet, via P (som ligger 15 cm ind 

mod midten oppe på benets bagside) og ud igen til O på benets forside foroven (som ligger 11,4 cm 

ude fra Ps lodrette position). 

 

Da jeg tegnede hans momentkurve op på min eksisterende tegning, viste følgende sig:  

1. P lå direkte på den store ligesidede trekant, LST1 - som dannes fra en radius på 170 fra X4, og 

spænder fra kvadratets sider til X4 på kvadratets bund.  

2. Dertil rammer en radius, på 60 fra X4, også direkte på P. Denne radius kommer fra/passerer 

igennem X1, som markerer den samlende midte - kuglen - for de tre stænger i bordets mobile 

tilstand. (Denne mobile tilstand vises også med den store ligebenede trekant, LBT1, som går fra 

kvadratets hjørner til X4). 

3. Der var også en samhørighed mellem momentkurven og benets (æstetiske) svaj. Benets svaj kan 

dels spejlvendes og dels vendes så svajet næsten dækker momentkurven - begyndende med få 

centimeter fra P, dels op mod O, og dels ned mod A. Men altså kun næsten, dog meget tæt på. 

 

X4 kan betragtes som CT når opstillingen - som en rumlig kube - vendes 90°. Hvilket også er til-

fældet, da bordet jo ikke er fladt, men netop befinder sig i en sådan rumlig tilstand.  

 

Jørgen Nielsens store fortjeneste er, at hans visionære indstilling og efterfølgende faglige afklaring 

af bordets tænkte indspændte tilstand, gav mig muligheden for at registrere en sammenhæng mel-

lem to, umiddelbart, forskellige tilstande.   

Begge muligheder har fælles udgangspunkt i et center (X4 og/eller CT), hvorfra den ene tilstand 

bliver udtrykt ved en ligebenet mobil trekant, og den anden ved en ligesidet indspændt trekant - og 

disse tilstande sammenkædes på kvadratets lodrette X-akse med et cirkelslag på 60 (også fra X4) i 

det lodrette billede, hvor de er sammenfaldne på en linie i det plane billede, på den vandrette Y-akse.   

 

Hvordan kan bordets intuitive formgivning, med kræfternes geometriske veje, registreres og formu-

leres med matematikken?  

 

Finn Karentius Hansen. 


