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Sidst i 1400-tallet udviklede man en simpel metode til at konstruere billedet af et kvadrat. Det vides ikke, om 
metodens matematiske grundlag blev helt forstået i starten, men i 1500-tallet blev metoden forklaret som her.

Ideen i metoden er at se på billedet af en vandret linje, som danner en vinkel på 45° med billedplanen, altså 
en linje med samme retning som en diagonal i det vandrette kvadrat afbildet i figur 6. En sådan linje har sit 
forsvindingspunkt liggende på horisonten, og dets afstand til hovedforsvindingspunktet er lig med øjets af-
stand til billedplanen. Denne afstand kaldes distancen, hvorfor forsvindingspunktet kaldes distancepunktet.

Der findes to distancepunkter, et på hver side af hovedforsvindingspunktet svarende til de to diagonaler i 
kvadratet. Man kan benytte det ene eller begge forsvindingspunkter i konstruktionen.

Horisont

Hovedforsvindingspunkt

Distancepunkt

Figur 6. Distancepunktkonstruktionen.

Et kvadrat konstrueret ved hjælp af en distancepunktkonstruktion
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Med ét forsvindingspunkt ser konstruktionen sådan ud: Kvadratets ene side ligger i billedplanen, så den er 
allerede tegnet. Billederne af de to sider vinkelret på billedplanen tegnes med retning mod hovedforsvin-
dingspunktet.

Hoved-
forsvindings-

punkt Horisont

Kvadratets ene side

Billederne
af de to

linjer vinkel-
ret på billedplanen

Figur 7. 

Denne del af konstruktionen er enkel, men det er ikke helt ligetil at tegne billedet af kvadratets fjerde side. 
At det skal tegnes vandret, er ikke så vanskeligt at indse, men spørgsmålet er, hvor højt i billedplanen den 
vandrette linje skal tegnes; til at afgøre dette kan et af distancepunkterne bruges: Vi afsætter et af distance-
punkterne på horisonten og tegner billedet af den tilhørende diagonallinje (figur 8).
 Skæringspunktet mellem billedet af diagonalen og billedet af en af siderne vinkelret på billedplanen an-
giver, hvor det tredje hjørne i kvadratet skal tegnes. Billedet af den sidste side i kvadratet – den der ligger 
længst væk fra billedplanen – kan vi nu tegne som en vandret linje gennem det fundne hjørne (figur 9).
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Når man kan tegne et kvadrat i perspektiv, kan man let tegne billedet af et skakternet gulv. I figur 10 er vist 
Johan Vredeman de Vries’ konstruktion, der benytter begge distancepunkter.

Man kan også bruge distancepunktkonstruktionen som grundlag for konstruktion af andre figurer i per-
spektiv (Appendiks 2).

Distance-
punkt Horisont

Billede af
diagonallinje

Figur 8. 

Figur 9. 
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Figur 10. Illustration af distancepunktkonstruktionen. Johan Vredeman de Vries, Perspective. (Omkring 1605). 
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Francesca benyttede i et skrift fra slutningen af 1400-tallet distancepunktkonstruktionen. I sin malerkunst 
lagde han stor vægt på den perspektiviske gengivelse. 

Figur 11. Piero della Francesca, Kristi Hudflettelse. (Omkring 1460. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino).
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Figur 12.




