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Matematik og mad i gamle dage 

 
Et forløb, der kan anvendes tværfagligt med dansk, historie og madkundskab 
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Måling og omsætning af enheder 

Matematik i madlavning 

Omregning ved brug af regnearterne 
Faglig læsning med en historisk vinkel 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 
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Matematik og mad i gamle dage 
I dette forløb skal du arbejde med måling og omsætning igennem forskellige madopskrifter. Mad-
opskrifterne er udelukkende retter, der er udvalgt fra den gang, jeres bedsteforældre var børn, og jeres 
oldeforældre stod for maden. Samtidig lærer du lidt om, hvordan tiden var dengang, fx hvordan der var 
flere små landbrug, der selv stod for produktionen af de råvarer og madvarer, de skulle bruge til at 
forsørge deres familier. 
Der skal arbejdes med forskellige færdigheder i 
matematik, når der skal ganges op eller lægges 
sammen.  
Samtidig er forløbet fyldt med autentiske billeder 
af de retter, der blev lavet på det tidspunkt. De 
fleste af retterne blev lavet, fordi der blev anvendt 
råvarer, som folk selv dyrkede. Du kender måske 
nogle af retterne? 
 
 
 
Opgave 1 
Familien Lauritsen var en af de familier, der 
havde et lille landbrug. Familien bestod af mor, far 
og seks børn, så der skulle en del mad på bordet, 
når der skulle serveres aftensmad. 
 
En ret kunne være fyldt hvidkål med kartofler og hvid sovs. 
 

a) Se på opskriften og omregn den, så der var mad til hele 
familien Lauritsen. 

b) Hvor mange kg kartofler måtte der beregnes til en  
familie på 8 personer? 

c) En aften var to af børnene ikke hjemme til spisning.  
Hvor mange kg kartofler skulle der skrælles denne  
aften, hvis opskriften skulle følges? 
Hvor mange gram kartofler beregnes der til hver? 

d) Omregn mængden af hakket 
svinekød til kg, hvis der skulle være nok til hele  
familien. 

e) Hvor mange kg hakket svinekød 
skulle der beregnes den aften, de 
kun var seks personer hjemme til 
aftensmad?  

f) Hvor mange kg gulerødder skulle 
der skrælles til hele familien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbage i 1950´erne var der mange mindre 
selvforsynende landbrug i Danmark. 
Selvforsynende betyder, at bonden selv dyrkede 
de flest af de råvarer, der blev benyttet i den 
daglige madlavning. 
Der var ikke supermarkeder på samme måde, 
som der er i dag, hvor alle ting kan købes ind. 
Frugt og grønt skulle selv dyrkes, og dyrene 
skulle passes og efterfølgende slagtes. 
 
De daglige måltider bar derfor præg af årstidens 
råvarer, og hele familien hjalp til på gården i det 
omfang, de kunne. 

Fyldt hvidkål med kartofler  
og hvid sovs  
Opskrift til 4 personer 
 
1 lille hvidkål 
450 g hakket svinekød 
1 æg 
1 lille revet løg 
½ dl mælk 
2-3 spsk. hvedemel 
Salt og peber 
 
Sovs 
2-3 spsk. mel 
30 g smør 
3-4 dl kogevand 
800 g kartofler 
300 g gulerødder 
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Ofte var der en lille dessert eller efterret efter aftenmåltidet. Efterretten var meget afhængig af årstiden. 
En efterret kunne om sommeren og sensommeren være retter med bær eller frugtgrød. Senere på året 
var det mere forskellige slags vælling, supper eller grød, hvor de syltede frugter blev brugt. 
 
Opgave 2 
En efterret kunne være solbærgrød, som også blev kaldt ”Rødgrød med fløde”. 
 

a) Hvor mange gram solbær skulle der bruges i opskriften? 
b) Hvor mange ml vand skulle der bruges? 
c) Omregn mængden af sukker til kg. 
d) Hvor mange dl fløde skulle der anvendes? 
e) Kig på opskriften og omregn, så der var solbærgrød til  

alle 8 medlemmer i familien. 
f) Hvis familien fik 4 gæster, og der skulle være solbærgrød 

til alle, hvor mange gram solbær skulle der så være? 
g) Hvor meget mælk skulle der være til 12 personer?  
h) Har du selv smagt rødgrød med fløde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 3 
En anden efterret kunne være kærnevælling med blommer. 
 

a) Omregn opskriften, så den passer til familien Lauritsen. 
b) Hvad tror du, at retten smager af? 
c) Tror du, at det er en ret, du vil kunne lide? 
d) Omregn opskriften, så den vil passe til, hvis den skulle  

laves hjemme ved din familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risklatkager og kakaosuppe med flødeskum var også lækre retter, som der blev serveret til dessert og 
efterret. 
 
 
 
 

 
 
 
 

e) Er der nogle af disse desserter, du kunne tænke dig at smage? 

Solbærgrød – 
rødgrød med fløde 
Opskrift til 4 personer 
 
½ kg friske solbær 
½ liter vand 
75 g sukker 
1 spsk. kartoffelmel udrørt 
i en dl vand 
½ l fløde 
½ l mælk 
 
 

Kærnevælling med 
blommer 
Opskrift til 4 personer 
 
1 liter kærnemælk 
50 g hvedemel 
125 g sukker 
 
300 g friske blommer 
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Opgave 4 
Se på faktaboksen om grisen. 
 

a) Hvad vejer en nyfødt gris gennemsnitligt? 
b) Hvis du tager den gennemsnitlige vægt for  

en nyfødt gris, hvor mange gange har den 
så forøget sin vægt, når den er 3 måneder  
gammel? 

c) Beregn hvor stor forskellen er på det,  
grisen tager på de første 3 måneder af 
dens liv i forhold til det, den tager på, fra 
den er 3 måneder – 6 måneder. 

d) Hvis en slagtegris spiser 2,3 kg foder om  
dagen, hvor mange kg foder spiser den så 
på en uge? 

e) Hvis slagtegrisen fedes op med 2,3 kg 
foder dagligt i 3 måneder, hvor mange kg 
foder bliver det så til i alt, hvis der er 30 
dage i en måned? 

 
En af de retter, der også blev serveret, var 
panerede grisetæer. 
 
 
 
 
 
 
 

f) Har du smagt grisetæer? 
 
Der blev også lavet frikadeller, boller i karry, stegt flæsk m.m., som flere nok kender fra den daglige 
madlavning i dag. 
 

g) Hvad er din yndlingsmad, der er lavet af grisekød? 
 
 
Opgave 5 
På det lille landbrug havde familien 8 køer, som leverede mælk til familien. Mælken blev brugt i mad-
lavningen og til at drikke. En malkeko producerer omkring 26 liter mælk om dagen. 
 

a) Beregn, hvor mange liter mælk, køerne producerede på landbruget om dagen. 
b) Hvor mange liter blev det ca. til på et år? 
c) Hvor meget mælk drikker I ca. i din familie om dagen? 
d) Hvad tror du, de små landbrug brugte mælken til i gamle dage? 
e) Hvad tror du, de gjorde med den overskydende mælk? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grisen 
Én til to gange om året blev der slagtet en gris 
på gården i 50’erne. Når grisen var slagtet og 
parteret, og efterfølgende pakket i mindre 
pakker, blev den fragtet til det lokale 
andelsfrysehus. Stort set alt på grisen - fra 
hoved til grisetæer - blev anvendt til madvarer. 
 
Af indmad, kød og spæk blev der lavet 
kødpålæg, leverpostej, sylte, mørbrad, hjerte 
med persille eller svesker, og tarmene blev 
renset, saltet og senere anvendt til 
medisterpølse. Kødet krævede en hurtig 
behandling, så det kunne blive lagt på køl eller 
frosset ned, så både børn og voksne hjalp til. 
 
En gris spiser ret meget. En smågris æder ca. 1 
kg foder om dagen, og en slagtegris æder ca. 2,3 
kg foder dagligt. 
 
En nyfødt gris vejer mellem 600 g - 2400 g. Når 
grisen er 3 måneder gammel, vejer den ca. 30 
kg, men et godt slagtesvin fedes videre i 3 
måneder til en vægt på 100 kg. 
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Ægget 
Fra en nyudklækket kylling modnes til en 
voksen høne, går der ca. 17-20 uger. Det første 
æg bliver lagt, når hønen ca. er 20 uger. 
 
En høne lægger æg helt uden en hane. Men hvis 
der skal komme en kylling ud af ægget, skal der 
en hane til at befrugte ægget. 
 
En høne lægger i gennemsnit 300 æg om året. 
Når den er ung lægger den færre æg, men når 
hønen modnes, lægger den flere og flere æg. Og 
igen: når hønen bliver gammel, falder antallet 
af æg. 
 
Hvis et æg er befrugtet, skal hønen ruge på det i 
21 dage, før kyllingen er klart til at komme ud. 
 
I 50’erne kom der mange æg fra gårdens høns. 
De æg, der ikke blev brugt i madlavningen, blev 
solgt videre til den lokale købmand eller blev 
byttet til andre købmandsvarer. 
Æg var en vigtig ingrediens i al slags 
madlavning fra bagværk, æggekage, gratin, 
pandekager, æbleskiver, og når kødet skulle 
paneres (vendes i æg og rasp). 
 
I dag er æg også en vigtig og sund ingrediens i 
den daglige madlavning. 
 
 
 
 
 

Opgave 6 
Kig i faktaboksen om ægget. 
 

a) Hvor mange dage gammel er hønen ca., 
når den lægger sit første æg? 

b) Hvis en høne gennemsnitligt lægger 300 
æg om året, hvor mange æg lægger den 
så gennemsnitligt om måneden?  

c) Hvor mange æg lægger den gennemsnit- 
ligt om ugen? (Afrund til helt tal.) 

d) Hvor mange uger skal en høne ruge på  
et befrugtet æg, før kyllingen er klar til 
at komme ud? 

e) Hvis det lille landbrug havde 25 høns,  
hvor mange æg ville deres høns så kunne 
lægge i alt på et år?  

f) Hvor mange æg ville 20 høns ca. lægge  
på et halvt år? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Kan du nævne nogle forskellige retter,  
hvor æg er hovedingrediensen? 

 
 
Opgave 7 
I en porre-gulerodsgratin bruges der æg. 
 

a) Hvor mange æg skal der bruges i gratinen, 
når der skal være nok til hele familien med 
2 voksne og 6 børn? 

b) Hvis familien får gratin 6 gange om året. Hvor  
mange æg skal der så bruges i alt til gratin?  

c) Hvor lang tid skal tre høns bruge på at lægge  
æg til familiens 6 gratiner, hvis de  
gennemsnitligt lægger 1 æg om dagen? 
 

Kig på den oprindelige opskrift til 4 personer. 
 

d) Hvis 8 høns gennemsnitligt lægger 1 æg hver om dagen i en uge,  
hvor mange gratiner kan der så laves ud fra æggene, når ugen er  
somme? 

e) Hvor mange porrer skal der bruges til alle de gratiner? 
 

 
 
 

Porre-
gulerodsgratin  
Opskrift til 4 personer 
 
Fyld 
2 store gulerødder 
2 porrer 
 
Gratindej 
50-60 g smør 
1 dl mel 
3 dl mælk/suppe 
4 æg 
Salt  
Peber 
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Kartoffelhøst 
Tidligere blev skolernes efterårsferie kaldt 
”Kartoffel-ferien”, fordi den faldt på det 
tidspunkt, hvor kartoflerne var klar til at blive 
taget op af jorden. Her kunne børnenes 
arbejdskraft bruges, da de kunne være med til 
at samle kartoflerne op i store kurve. 
Når kartoflerne skulle op, blev der arbejdet fra 
morgen til aften. 
 
Kartoflerne har været en stor del af 
madkulturen i Danmark, og især nyopgravede 
kartofler er populære – også på restauranter. 
Kartoflerne var ofte hovedingrediensen i et 
måltid, hvor vi i dag ofte spiser mere pasta, ris 
samt andre alternativer dertil. 

 

Opgave 8 
Når kartoflerne skulle graves op, kunne det let  
blive en lang arbejdsdag. En arbejdsdag kunne  
starte kl. 6.30 i marken og først slutte kl. 18  
om aftenen. 
 

a) Hvor mange timer og minutter kunne en 
arbejdsdag vare? 

b) Hvor mange arbejdstimer ville det i alt 
være på en dag, hvis forældrene og de 3  
ældste børn hjalp til i kartoffelmarken? 
 

 
 
 
 
 
 
Hvis der blev serveret kartofler som tilbehør til  
aftensmaden, skulle der ca. beregnes 250 g til 
hver. 
 

c) Beregn, hvor mange kg kartofler, der  
skulle bruges til familien med 2 voksne  
og de 6 børn? 

d) Hvis en kartoffel gennemsnitligt vejer 80 g, 
hvor mange kartofler skal der så skrælles i  
alt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiration og billeder til forløbet er hentet efter tilladelse fra bogen ”Fra dagbog til kogebog 1958-1960”, 
skrevet af Karen S. Jensen, Birgit Lauritsen, Else Lauritsen, Inger J. Pedersen og Anne Marie Steffensen og 
udgivet af Veluxfondens ”Grønt Guld” 2020. 
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Måling og omsætning  
Matematik i gamle dage 

 
Her ses forskellige tabeller over gammeldags måleenheder: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Rummål 
1 kande  1,92 l 
1 potte  0,96 l 
1 tjæretønde 120 potter 116 l 
1 øltønde 136 potter 131 l 
1 korntønde 144 potter 139 l 
1 salttønde 176 potter 169 l 

Længdemål 
1 mil  5,53 km 
1 favn Fingerspids til fingerspids med udstrakte arme 1,88 m 
1 alen Længden af en arm 62,75 cm 
1 fod Længden af en fod 31,37 cm 
1 kvarter Afstanden mellem de udspilede tommel- og lillefingre 15,69 cm 
1 tomme Bredden af tommelfingeren 2,61 cm 
1 strå Et halmstrås tykkelse eller bredden af ”månen” på tommelfingeren 2,18 mm 

Vægt 
1 smørtønde 136 potter 111 kg 
1 pund   500 g 
1 unse 2 lod 31 g 
1 lod 4 kvint 15,6 g 
1 kvint 4 ort 3,94 g 
1 ort  1 g 

Arealer 
1 tønde land 5516 𝑚𝑚2 
1 skæppe land 690 𝑚𝑚2 
1 fjerdingkar land 173 𝑚𝑚2 
1 album land 58 𝑚𝑚2 

I gamle dage, før metersystemet 
blev indført, blev der anvendt 
nogle andre måleenheder, end 
dem vi anvender i dag. 
Måleenhederne sagde ofte noget 
om, hvordan de var blevet målt 
fx en favn, en fod, en arm, en 
smørtønde. Det blev dog 
nødvendigt med præcise mål, så 
derfor blev det metersystem, vi i 
dag kender, indført ved lov i 
1907. 
 

Elevark 
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Måling og omsætning  
Matematik i gamle dage 

 
Opgave 1 
Omregning af forskellige rummål – brug arket med tabeller over gammeldags måleenheder. 
 

a) Hvor mange tjæretønder skal der til for at få 928 l?  
b) Hvor mange potter skal der til for at få 928 l?  
c) Hvor mange liter er der i tre øltønder?  
d) Hvor mange korntønder kan der fyldes, hvis du har 1872 potter?  
e) Hvis du har 2535 liter salt, hvor mange tønder kan du så fylde?  

 
 
Opgave 2 
Omregning af forskellige længdemål – brug arket med tabeller over gammeldags måleenheder. 
 

a) Hvor mange km er 23 mil?  
b) Hvor mange meter er 4 alen?  
c) Hvor mange meter er 27 fod?  
d) Hvor mange cm er 30 tommer?  
e) Hvor mange fod går der ca. på en alen?  
f) Hvor mange cm bliver bredden af 1000 strå?  

 
 
Opgave 3 
Omregning af forskellig vægt – brug arket med tabeller over gammeldags måleenheder. 
 

a) Hvis du har 12 pund, hvor mange kg er det?  
b) Hvor mange lod er 14 unse?  
c) Hvor mange g er 14 lod?  
d) Hvor mange kvint er 4 unse?  

 
 
 
 
Opgave 4 
Omregning af forskellige arealmål – brug arket med tabeller over gammeldags måleenheder. 
 

a) Hvor mange kvadratmeter er 8 tønder land?  
b) Hvor mange skæppe land er 8280 𝑚𝑚2?  
c) Hvad er størst – 1 tønde land eller 10 album land?  

 
 
 

 
 
 
 

 

Elevark 
 


