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Beregning
over

det betydelige Tab, der foraarfages Lodseieren, naar Lod- 
derne ved Jordfftstningcn gives de til Indhegning 

ufordeelagtige Skikkelser,
oplyst ved leende Tabeller

♦

ved

Niels Morville.

e^^mendfiisndt jeg udi mit Skrivt: Jorddelings- og Jordstifmings-Lairen, 
har i del izde Capitel handlet om Loddernes ulige fordeelaglige Skikkelse til 
Hegnets Besparelse og til Lettelse i Agerdyrknings - Omkostningerne, faa har 
jeg dog ikke beregner de mange forffiellige ulige Tab, Lodseieren er underkastet 
formedelst Loddernes ufordeelagtige Skikkelse til Hegns Besparelse, ei heller 
udregnet de Tabeller, som i den Henseende ere hoistfornodne. Dette er alt, 
hvad jeg ved denne liden Afhandling agter at foreligge det Kongel. Videnffa- 
terS Selsikab.

De marhematiffe Beviis for Lodfigurernes fordeelagtigste Skikkelse, som 
jeg i mit forbencevnte Skrivt har afhandlet, behsver jeg ikke her at igientage. 
Af det Hele folger, at af alle de meest brugbare Lodfigurer er en Qvadratlod, 
derncest en flere end firefldet Lod, som kan indffriveS i en Cirkel, der udfordrer 
desmindre Hegn, jo mere Siderne noerme sig ril at vare ligestore, oz endelig 

Siii 3 « 



6 i 6 M. Beregning over Lodsejerens betydelige Tab
er en retvinklet parallelogram Lod til Hegns Besparelse fremfor en anden fire« 
sidet Figur, der ei kan indskrives i en eneste Cirkel.

Naar man undtager de udskiftede Jordlodder, fom afscetteS enten op til 
krumbugtede Aaer eller langs med Markefkiel, som ei forud er lignet, bliver 
en fiirkanttt Figur den meesi almindelige Skikkelse, der gives de udskiftede 
Lodder. Delte har foranlediget mig at overDeie:

i) Den til Indhegning ulige fordeelagtige Skikkelse, en parallelogram 
Jordlod kan have i Forhold ril en Qvadratlod af lige Indhold, alt eftersom 
Forholden mellem den Parallelogramme Lodrs Lcengde og Brede forandres. 
2) Den til Indhegning ulige fordeelagtige Skikkelse^ en parallelogram Jord
lod kan have i Forhold til en Qvadratlod, som ei er af samme geometriske 
Areal, men dog efter Taxationen af samme oeconomiske V«rdie, da den Pa
rallelogramme Lod indbefatter mange af de ringe og svage Jorder, imod at 
den qvadrate Lod bestaaer for det meste af bedste Jorder. Den ulige fordeel
agtige Skikkelse ril Indhegning, alt eftersom den Parallelogramme Lods Lcengde 
bliver stsrre og stsrre i Forhold til dens Brede, betragtes under tvende for- 
jkiellige Betingelser: a) Naar den Parallelogramme Jordlod er halvanden 
gang saa stor i Areal fom den qvadrate Lod, uagtet begge Lodder ere efter 
Reduction ril een Hovedclasse af eens oeconomisk Vcerdie, hvilket Tilfalde ei 
er usadvanligt ved Udskiftningen, skrendt dog den mecst almindelig yderlige 
Grcrndse. b) I?aar den Parallelogramme Lod er dobbelt saa stor i Areal som 
den qvadrate Lod, og ikke destomindre begge Lodder efter Reduction til een Ho
vedclasse'af eens oeconomisk Vcerdie, hvorpaa man har et Exempel paa der 
Bernstorfske Gods i Gientofte Sogn, hvilket der, ligesom andre Steder, 
hidrorer af, at en stor Deel udyrket Overdrevs-Jorder ere indtagne i Lodden. 
Omendffisndt det er kun et sieldcnr Exempel, at en Gaa.d pga lige Hartkorn 
kan i en Bye have saa ringe Jorder til sin udskiftede Lod, ar den skulde behove 
dobbelt Areal til Dyrkning i lige Vederlag mod en Lod i samme Bye, som hav 
gode Jorder, saa, da endog flere Exempler herpaa ere mig bekiendte, har jeg 
anftet, at man endog under denne Betingelse bor overveie den ulige Forskiel i 
Hegn og de dermed forenede ulige Omkostninger, alt eftersom Forholden mel
lem den Parallelogramme Lods Loengde og Brede forandres, uden at Arealets 
Stsrrelfe enten forsqes eller formindskes. Alt entfette foranlediger da folgende 
tvende Opgavers Oplosning: I. At
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I. At bestemme, hvormeget stsrre Hegnet agikcing cn retvinklet paral

lelogram Lod bliver, fremfor om cn retvinklet Qvadratlod af lige Indhold, 
alk efterfom Forholden mellem den Parallelogramme Lods Lcrngde og Brede 
forandres fra 14 til 10 gange faa lang som den er bred.

Beregningsreglerne for dette Tilfalde ere felgende:

j) Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods 
Brede indeholdes i dens Lcengde, lceggcs en Unitet.

2) Fra denne Sum afdrages det Dobbelte af kvadratroden af det Tal, 
som udtrykker, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede inde
holdes i dens Lcrngde.

3) Den udkommende Forfkiel divideres med det Dobbelte af kvadratroden 
af det Tal, fom forhen ti emit betegner, hvormange gange den Parallelo
gramme Lods Brede indeholdes i dens Lcengde. Qvotiemen viser, hvor
meget Hegnet om den Parallelogramme Lod er storre end Hegnet omkring 
den qvadrate Lod af lige Indhold *)♦

*) Den analytiste OploSningSmaade, hvorpaa de arithmetiste Oplosningsreglcr ere grun» 
dede, er folgende: Scrt den retvinklede Parallelogramme Lods Brede — z, dens Lcengde 
= mz, saa at Lodden er m gange saa lang som den er bred, og den retvinklede Qva- 
dratlods Side — a, saa da den Parallelogramme Lod stal vcrre af lige Indhold med den 
qvadrate Lod, og den Parallelogramme Lods Indhold bliver — mi1, men den qvadrate 
Leds Indhold — a3, saa er mz3 = a3; altsaa z2 = og z = = a: Zm, saa

at den Parallelogramme Lods Brede bliver — men da dens Lerngde er — mz, saa 

fslger, at da z — -p—, bliver dens Lcrngde — p~, altsaa bliver den Parallelogramme

Exempel.

o a ci fri x
LodS Hegn = p— + p^ ; men da den qvadrate Lods Hegn er — 4a, saa er Forstiel-

flet parallelogram Lod af lige Indhold, nemlig hvad Part den Forstiel i Hegn udgisr 
af Qvadratloddens hele Hegn.
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Exempel. Scet at den Parallelogramme Lod er 4 gange saa lang fom 

den er bred, saa lcegges 1 til 4, efter den første Regel, fom giver 5, hvor
fra, efter den anden Regel, afdrdges det Dobbelte af Qvadratroden af 4, 
der er 4, da det Overskydende bliver 1; denne udkomne Forffiel divideres, 
efter den tredie Regel, med 4, og da viser Qvotienten, som bliver Z, at den 
retvinklede Parallelogramme Lods Hegn bliver Z ftørre end Hegnet omkring en 
retvinklet Qvadrculod af lige Indhold, naar den Parallelogramme Lods Lcrngde 
er 4 gange faa stor fom dens Brede, og følgelig vil og Hegnet om den pallelo- 
gramme Lod koste 25 Procent mere end omkring O.vadratlodden, som er af liga 
Indhold. Ester denne Beregningsmaade er beregner:

i. Tabel,
som viser, hvormeget større Hegnet bliver omkring en retvinklet parallelogram 
Jordlod, fremfor om en retvinklet Qvadrculod af lige Indhold, alt eftersom 
Loddens Lcrngde er fra iZ til 10 gange saa lang som den er bred, og tillige 
hvormange Procent første Hegn koster mere end andet.

41

Naar den retvinklede Paralle
logramme Jordlod er det An
tal gange saa lang som'bred.

saa er Udtrykket af den Brok, 
font viser, hvormeget Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er stsrre end om Qvadratlod- 
den af lige Indhold.

Udtrykket af de Procent, 
font den Parallelogramme 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva- 
dratlodden.

*1 gange saa lang fom bred 0,006 = f Procent
il.......................... 0,02 = 3% 2 —
*1.......................... 0,04 — 5Y 4 —

0,06 = fö 6 —
0,08 = fy 8 —

nl_ - - - - -
‘‘“2. 0,1 --- T% 10 —
2-3. 0,13 e= iVo -3 —
3 ----- 0,15 = i» 15 —
31................................... 0,18 = fy 18 —
31 “ “ - “ - 6,2 ----- 1 20 —
31.......................... n 't 2 czx XX- — fO 22 —
4.......................... n '■> e X 25 —
41.................................* 0/27 = Tq7ö 27 —
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Naar da en retvinklet parallelogram Lod er f. Ex. tre gange saa lang som 
den er bred, sees af Tabellen, at den fordrer niere Hegn end en O,vadratlod 
af lige Indhold, og koster 15 Procent mere ar indhegne.

Naar den retvinklede Paralle
logramme Jordlod er det An
tal gange saa lang sour bred.

saa er Udtrykket af den Brok/ 
som viser/ hvormeget Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er siorre end om Qvadratlod- 
den af lige Indhold.

Udtrykket af de Procent/ 
som den Parallelogramme 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva- 
dratlodden.

41 gange saa lang som bred 0/29 — "10Ö 29 Procent
41................................. 0,32 = jV 32 —
5.................................. 0,34 — H 34 —
51.................................. 0,36 — s97 36 —
51................................... 0/39 too 39 —
51 ----- -. 0/41 8=2 Tcfe 41 —
6 ------ 0/43 “ Too 43 —

- - - - - 0/45 — Ä 45 —
61................................... 0/47 = 1V0 47 —
6å.................................. 0/49 — 165 49 —
7................................. 0/51 /00 51 —-
71.................................. 0/53 = 100 53 —
71.................................. 0/5 5 = 11 55 —
71................................... 0/57 — "ioö 57 —
8.................................. 0/59 — tVo 59 —
8å ...................................... 0/6 r = 61 —
81.................................. 0,63 --- 63 -
H.................... 0,65 = li 65 -
9 0/666 = 664 —
91.................................. 0/68 — 1£ 68 - —
91.................................. 0/70 = /0 7oJ —
91 - - - - 0/72 = 1# 72 —
10 0,739 - ÄVö 73io —

II. At udfinde, hvormeget stsrre Hegnet omkring en retvinklet parallelo
gram Lod er, fremfor omkring en retvinklet Qvadratlod, naar den Parallelo
gramme Lod er halvanden gang saa stor som den gvadrate Lod, og begge Lod- 

Vty Samling. V. B. K k k k der 
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der ikke dcstomindcs, efter Reduction til en og samme Hovedklasse, ere af eenS 

oeconomiff Vcrrdie efter Taxationen, og det alt eftersom Forholden mellem den 

Parallelogramme Lods Lcrngde og Brede forandres, samt tillige beregne, hvor- 
mange Procent den Parallelogramme Lods Indhegning vil koste mere end Qva- 
dratloddens Indhegning.

Beregningreglerne ere folgende:

1) Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods 
Brede indeholdes i dens Lcrngde, lcrggcs en Unktet, og denne Sum hal

veres.
2) Det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede 

indeholdes i dens Lcrngde, kages sex fold, hvoraf uddrages Qvadrattoden, 
hvilken divideres med et Tofold af der Tal, fom viser, hvormange gange 
den Parallelogramme Lods Breds indeholdes i dens Lcrngde.

3) Dette ved anden Regel udfundne Tal multipliceres med det ved forsis 

Regel beregnede Tal, og fra Produkten fradrages en Uniret, da det Ud
kommende viser, hvormeger Hegnet til den Parallelogramme Lod er storre 
end Hegnet til Qvadrarlodden, der rr af samme occonomiffe Vcerdie, da 
det, fom forste er storre end sidste, udtrykkes i Part af den qvadrate Lods 

hele Hegn *)♦

*) Den almindelige Oplssningsmaaöe, hvorpaa de arithmekiste Beregningsregler ere 
grundede, er folgende: Sat den Parallelogramme Lods Brede = z, dens Lcrngde 
= mz, saa ak m tilkendegiver, hvormange gange Loddens Bred« indrhsideS i denS 
Lcrngde, öa er den Parallelogramme Lods Indhold = mz2; fætte5 nu Qoadratlod- 
denS Indhvld =? a2, saa rr hver Side af samme = a; bo folger af Opgavens Be- 
turgelse, at nn2 = i|a2, eftersom den Parallelogramme Lod formedelst de mange 

fvage

Exempel.
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Exempel. Seer den Parallelogramme Jordlod er 4 gange saa lang fom 

Len er bred, saa lcegges i Folge den fsrste Regel en Uniter ril Taller 4, som 
giver 5; denne Sum halveres, som giver LZ. Efter den anden Regel mul
tipliceres 4 med 6, som giver 24, hvoraf Qvadrairoden er 4,89.89, og naar 
dette Tal divideres med 8, udkommer o,6123. Efter den tredie Regel mul
tipliceres der efter fsrste Regel udfundne Tal 2f med det efter anden Regel be
stemte Tal 0,6123, hvis Product er 1,5303, og derfra drages en Unitet, da 
det Overblevne, nemlig 0,5303, viser, at den Parallelogramme Lods Hegn er 
tÄ storre end den qvadrare Lods Hegn, og at sslgelig lidet over halvanden 

gang saameget Hegn udfordreS om den Parallelogramme Lod, som omkring den 

qvadrare, uaar den Parallelogramme Lod er sire gauge saa lang som den er bred,
Kkkk 2 

svage og ringe Jorder, ben indbefatter, imod at den qvabrate Lod ansees at have godr 
Jorder, ansattes at vare halvanden gang saa stor i Areal som den qvabrate Lod; men 
af Ligningen mz2 — i^a1 folger, at 2mz1 — 3a2, altsaa z.1 = ~, o<|z = a/-5-,

bliver = 4a; folgelig Forskiellen mellem begge H--------- , — ^(6m)

Parallelogramme Lod udkraever mere end den qvabrate Lod, tilkiendegivrt i Part af
m
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og indbefatter saa ringe Jorder, at den behsver at v«re halvanden gang saa 

stor i Areal som den qvadrate Lod, der bestaaer for det meste af gode Jorder, 

Efter disse Beregningsregler er udregnet

il. Tabel,
som viser, hvormeget stsrre Hegn, der udfordres omkring en retvinklet paral
lelogram Jordlod fremfor om en retvinklet qvadrat Jordlod, i Tilfalde at den 
Parallelogramme Lod indeholder faa stor Andeel af ringe Jorder, at den paa 

lige Jordskyld har halvanden gang saa stort Areal som Qvadraklodden, der 
indbefatter for det meste gode Jorder, hvis occonomiske Vcerdie udgior, efter 
Reduction til een Hovedklasse, det samme som den Parallelogramme Lods samt
lige Jorder efter lige Reduction, og det beregnet for alle de forffiellige Til- 
fcrlde, da den Parallelogramme Lods Lcengde er fra 13 til 10 gange saa lang 

som den er bred, og hvormange Procent den Parallelogramme Lods Hegn foster

3i

mere end den qvadrate Lods Hegn,

Raar den retvinklede Paralle
logramme Lod er det Antal 
gange saa lang som bred.

saa er Udtrykket af den Brok, 
som viser, hvormeget Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er siorre end om Qvadratlod- 
den, der har samme oecono- 
nliffe V«rdie.

Udtrykket af de Procent, 
som den parallelogramnre 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva- 
dratlodden, naar forste er 
ij gang saa stor sonr sidste.

il gange saa lang som bred 0,23 ncesten å 23I Pecent
lå................................. 0,2 5 = å 25 —
iå................................. 0,27 = 271% ’
2 ----- 0,29 = 29/5 —
2 X - - - -^4. 0,32 — T? 32tö —
2X 0,3? — 35 35| —
2^ ----- ' 0,38 — H 38f —
3................................... 0,41 = £5-5 4if —

0/44 — år 441% —
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/

Naar dcn retvinklede Paralle
logramme Lod er det Antal 
gange saa lang som bred.

31 gange saa lang sormbred

saa er Udtrykket af den Brok, 
som viser, hvormeget Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er stsrre end om Qhüdratlod- 
den, der har samme oecono- 
miffe Van-die.

0,47 =e _A7_
100

0,50 T
2

v,5Z ex _5_5_ 
IOO

o,5 5 ex i r
20

0,58 ex 22
50

0,61 xx 6 r
IOO

0,64 = I 6
25

0,67 ex J5_7_ 
IOO

- 0,69 = JL?_ 
IOO

0,72 XL
L5

0,75 sz: 4
o,77 EX 77

IOO

0,80 EX 4
5

0,82 XX 4X
5 O

0/85 2X3 T 7
20

o,87 — JL7L
IOO

0,90 XX 9_
IO

0,92 EX 2 i
25

o,94 EX 47
50

> o,97 = 97_
IOO

o,99 XX _22_ 
IOO

1,01 — T-X-1 IOO

1,04 EX 1/5

. 1,06 = r/o

1,08 = I 2% '

1,10 EX Ifo

M3 XX 1 IOO

Udtrykket af de Procent, 
som den Parallelogramme 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva- 
dratlodden, naar forste er 
11 gang saa stor som sidste.

471 Procent
—

S3 —
5 5Ä — 
58t% — 
6i| - 
64A - 
67 — 
69^0 - 
72/0 — 
75 —
77t — 
80/0 — 
8 “ 15 — 
8St'ö — 
871 — 
90 —
92! — 
94f — 
971 ~ 
991 ~ 
ioif — 
i04i% ~ 
io6,% — 
108I —■ 
11 of — 
113 —

Naar da en retvinklet parallelogram Lod er f. Ex. sf gange saa lang 
fom bred, saa sees af Tabellen, at den fordrer en halv gang mere Hegn, eller, 

Kkkk 3 som
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som er det samme, halvanden gang saa meget Hegn som en Qvadratlod, der 
er af samme oeconomiske Vcrrdie, under den Forudscetning, ar den Parallelo
gramme Lod indbefatrer saa ftor Mcengde af de ringe Jorder, imod at den qva- 
drare Lod har for det meste gode Jorder, at den desaarsag er paa lige Hartkorn 
halvanden gang saa stor som den qvadrate Lod; og den Parallelogramme Lod 

koster da over 50 Procent mere at hegne end den qvadrate Lod, eller over halv
anden gang saameget.

III. At bestemme, hvormeget stsrre Hegnet omkring en retvinklet paral
lelogram Lod er, fremfor om en retvinklet Qvadratlod, naar den Parallelo
gramme Jordlod indbefatter saa mange af de ringe Jorder, at den er dobbelt 
saa stor som den qvadrate Lod, der beftaaer for det meste af gode Jorder, da 
begge Lodder ere af eens oeconomisk Vcerdie efter Taxationen, og der alt efter
som Forholden mellem den Parallelogramme Lods Lsengde og Brede forandres, 
famt tillige beregne, hvormange Procent den Parallelogramme Lods Indheg
ning vi! koste mere end Qvadratloddens»

Beregningsreglerne ere felgende:

1) Til det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods 

Brede indeholdes i dens Lcengde, lcegges en Unitet.

2) Det ved denne forste Regel udkomne Tal divideres med kvadratroden af 
det Dobbelte af det Tal, som viser, hvormange gange den Parallelogramme 
Lods Brede indeholdes i dens Lcengde.

3) Fra den ved anden Regel udkomne Qvotient asdrages en Unitet; da 

viser det Overblivende, hvormeget Hegnet til den Parallelogramme Lod er 
stsrre end Hegnet til den qvadrate Lod, der er af samme oeconomiske Vcrr- 
die, skiondt i Areal kun halv saa stor som den Parallelogramme Lod, da

det, 
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det, fom dennes Hegn er sterre end Qvadrarloddens, udtrykkes i Part af 
den qvadrate Lods hele Hegn *)♦

Exempel. Sort den Parallelogramme Lod er 4 gange faa lang fom den 

er bred, faa lorgges dertil c 11 Unitet, fom giver 5, og da det Dobbelte af det 
Tal, fom viser, hvormange gange den Parallelogramme Lods Brede indehol
des i dens Lcengde, er 8, og Qvadrätroden deraf er 2,8284, faa, naar 5 

divideres med 2,8284, udkommer-1,767, og naar en Uniter derfra drages, 
viser Resten 0,767, at til en parallelogram Lod, hvis Loengde forholder stg til 
dens Brede som 4 til 1, udfordres /0% eller U mere Hegn end til en qvadrar

Lod

*) Den analytiske Oplssningsmaade, hvorpaa be arithmetiske Oplesnkngsregler ere grun» 
dede, er folgende: Sat den Parallelogramme Lods Brede = z, ligesom forhen, og bens 
Loengde = tm, den qvadrate Lods Indhold = a2, altsaa enhver Side i samme = a; 
saa folger, ot den Parallelogramme Lods Indhold er = mz2, og da den skat vcere dob, 
belt saa stor som den qvadrate Lod, saa er mz2 - 2a2, altsaa z = , eller, som

<v det samme, z = men ba / saa er z - og da Heg
net omkring den Parallelogramme Lod er = 2z-l-2mz, saa er 2z4-2mz — 2 a ^(2 m) 

4" 2a/z(2m) = + 2a^^/'(2m); men den qvadrate Lods Hegn er — 4a; altsaa er

den Andeel'Hegn, som den Parallelogramme Lod fordrer mere end den qvadrate Lod, saa

m) — 4a/ og naar den udtrykkes i Part afben qvadrate Lods

er stgrre end den qvadrate Lods Hegn. Folgeiigen blive de Procent, som den paral, 
lelogramme Lods Hegn koster mere end den qvadrate Lods, udtrykt ved den Storrelse

00, efter hvilken Formel Procentene be»
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Lod af lige occonomiff Vcrrdie, men fom formedelst de gode Jorder, den ind
befatter, er kun halv saa stor i Areal som den Parallelogramme Lod, der for 
det meste bestaaer af ringe Jorder. Efter disse Beregningsregler er udregnet

III. Tabel,

fom viser, hvormeget storre Hegn der udfordreS omkring en retvinklet parallelo
gram Jordlod, fremfor om en retvinklet Qvadratlod, i Tilfcrlde at den Paral
lelogramme Lod indeholder saa stor Andeel af ringe Jorder, at den paa lige 
Jordffyld har dobbelt saa stort Areal som Qvadratlodden, der indbefatter fov 
det meste gode Jorder, hvis oeconomiske Vcerdie udgior det samme som den 
Parallelogramme Lods Jorder tilsammentagne, og det beregnet for alle de for- 
skiellige Tilfalde, da den Parallelogramme Lods Lcengde er fra iZ til io gange 
saa lang som den er bred, og tillige hvormange flere Procent ferste Hegn koster 
end andet Hegn.

41

Naar den retvinklede Paralle
logramme Jordlod er det An
tal Zange saa lang som bred.

saa er Udtrykket af den Brok, 
som viser, hvormeget Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er storre end om Qvadratlvd- 
den, der har samme oecono- 
misse Vcrrdie.

Udtrykket af de Procent, 
som den Parallelogramme 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva
dratlodden, naar fsrste er 
dobbelt saa stor som sidste.

i| gange saa lang som bred 0,42 = H 42J Procent
if................................. o,44 = 11 44io —
-z................................. 0,46 — H 46/0 -
2 ----- O, SO = 1 50 —
2j................................. 0,53 = T%’ö . S3? ~
2|................................. 0,56 = II 56X —
så.................................... 0,59 = Toö " 59/0 —
3................................. 0,63 To^o 63A -
3 i.................................. 0,6 6 lo 6S/0 -
3i - - - - - 0,70 = 1% . »70 —
31 - - - - - , 0,7 3 " Too 73f —
4.................................... 0,76 = If 76/0 -
41................................. 0,80 = f 80 —
41................................ 0/8 3 " "xoo 83Ä —



ved vidtløftigere Hegn formedelst Jordloddens Figur. 627
Na ar den retvinklede Paralle
logramme Jordlod er det An
tal gange saa lang som bred/

4å gange saa lang som bred

saa er Udtrykket af den Brok, 
som viser/ hvormegek Hegnet 
om den Parallelogramme Lod 
er stsrre end om Qvadratlod- 
den/ der har samme oecono
mi ffe Van-die.

i,40 — if
1/43 — IjVö

1/45 = 1/0

o,86 4L so
0,89 — ÄSL-

100
0,92 2 3

2S

0,95 = LL
20

o,99 JUL
100

1,02
i,o; I *20

1,08 = I/?

1,10 = lT5

I/I3 c= I LL.
* 100

1,16 = tA_k2S
1,19 = t-L5>-1 I OO

1,22 = ITS

1,25 = 1$

1/27 1100

1,30 1 To

1/33 = j JLL.
1100

»/35 — t-7_
* 20

1/38 = 12-2.1 SO

Udtrykket af de Procent, 
som den Parallelogramm« 
Lods Hegn vil koste mere 
end Hegnet omkring Qva- 
dratlodden/ naar fsrste ee 
dobbelt saa stor som sidste.

86f Procent -
8s5o —
92-I —
95Ä —
99 "

102 —
10$ —
iog —- 
HO/j —

—
II 6j — 
II9| — 
I22f ----
12; —
127/0 ~ 
1307 —
133 —
13 5i% —
138 /0 "

140/0 —- 
i43f — 
145/0 —

Naar da en retvinklet parallelogram Lod er s. Ex. to gange saa lang som 
den er bred, saa sees af Tabellen, at den fordrer en halv gang mere Hegn, eller, 
som er det sammef halvanden gang saa meget Hegn som en retvinklet Qvadrat- 
lod, der er af samme oeconomiae Vcerdre, under den Forudsætning, al den 
Parallelogramme Lod indeholder saa stor Älangde af de ringe og svage Jorder, 
tit den desaarsag er paa lige Skyld dobbelt saa stor i Areal som den gvadrate 
Lod, der for det meste indbefatter gode Jorder, og den Parallelogramme Lod 
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628 M. Beregning over Lodseierens betydelige Tab rc.
kosier da, eftersom Tabellen udviser, 50 Procent mere at indhegne end den 
qvadrate Lod, eller halvanden gang saameget.

Da man almindelig kan regne, at en Bondegaard paa 8 Tonder Hartkorn 
i det ringeste har 60 Tonder Land, Ager, Eng og Grcssningsjordcr, og altsaa 
kan anscetteS at indeholde 840000 Qvadratalen, saa, naav dette Areal er afsat 
i en retvinklet Qvadrat, bliver Siden til Jordlodden ncesten 916^ Alen; altsäa 
dens hele Hegn 3666 Alen eller 1222 Favne. Indhegnes dette med dobbelt 
Steengicrrde, vil det kosie'omrrent 1222 Ndlr.; hegnes med enkelt Steengicer- 
de, vil Hegnet koste omtrent 734 9tDlr.; indhegnes med dobbelt Jorddige, vil 
Hegnet koste omtrent 123 Ndlr., og hegn es med enkelt Jorddige, da vil Hegnet 
koste ongefcer 98 Rdlr.; indhegnes med levende Gicerde, vil Hegnet noget noer 
koste 208 Rdlr.

Na ar paa lige Hartkorn haves en Lod bestaaende af saa ringe Jorder, at 
den maa have dobbelt saa stor Jordsmon fom den anden Lod (der for det meste 
bestaaer af gode Jorder) for at vcere af eenS oeconomiff Vardie, og den retvin
klede Parallelogramme Lod, som bestaaer af de ringe Jorder, er fire gange saa 
lang som den er bred, imod at den Lod, der bestaaer af de gode Jorder, har en 
retvinklet Qvadvats Skilkelse, hvis Sider alle ere ligestore; saa vil den Paral
lelogramme Lod af svage Jorder koste 937 Rdlr. mere at indhegne med dobbelt 
Steengicrrde end den retvinklede Qvadratlod, som bestaaer af gode Jorder; der
imod vil den Parallelogramme Lods Hegn koste 562 Rdlr. mere end Qvadratlod- 
dens, naav den skal hegnes med enkelt Steengicerde; og 94 Rdlr. mere, naav 
der ffa! hegnes med dobbelt Jorddige; men 75 Rdlr. mere, naav der ffal heg
nes med enkelt Jorddige; derimod J 59 Rdlr. mere end den qvadrate Lods Hegn 
vil koste, naar den ffal hegnes med levende Gicerde. Dette Exempel har jeg 
alene anført, for derved at give Overbcviisning om, hvor overmaade betydeli
gere Hegns - Omkostningerne med en svag Jordlod ere, end med en Jordlod, der 
bestaaer af gode Jorder, scerdeles naar den svage Lod har en retvinklet parallelo
gram Skikkelse, saaledcS, at den er fire gange saa lang som den er bred, imod 
at Lodden med de gode Jorder har en retvinklet, ligesidet FiirkcmlS Figur.


