I gamle dage blev der benyttet nogle andre måleenheder
end dem, vi kender i dag. Ofte tog enheder udgangs‑
punkt i noget konkret ‑ noget der rent praktisk
udtrykte størrelsen. Her drejer det sig om rummål.

LÆR OM

Måling og omsætning
med gamle måleenheder

MED MATTIP

Opgave 1
a) Kig på skemaet og udfyld de manglende felter. Du må gerne bruge lommeregner.
b) Hvornår tror du, disse måleenheder blev anvendt?

Antal

1 potte

1 tjæretønde

2 tjæretønder
1 øltønde

2 øltønder

Rummål

i potter

240 potter

1 salttønde

0.96 liter

116 liter

136 potter

1 korntønde

3 korntønder

i liter

139 liter
176 potter

Opgave 2
a) Lav en regnehistorie, hvor du bruger mindst to af de gamle rummål. Du må tegne og bruge tekst.
b) Udregn selv facit på din regnehistorie.
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I gamle dage blev der også benyttet nogle andre og helt
ukendte ord, som ikke giver mening for os i dag, da
ordene lagde sig op ad ting, som var normalt at anvende
i dagligdagen dengang. Der skal her arbejdes med vægt.

LÆR OM

Måling og omsætning
med gamle måleenheder

MED MATTIP

Opgave 1
a) Kig på skemaet med vægtmål. Udfyld skemaet, så du omregner mellem smørtønder, potter og kg.
b) Hvor, tror du, måleenhederne smørtønde og potter kommer fra?

Antal

1 smørtønde

3 smørtønder

9 smørtønder

Vægt

i potter

136 potter
680 potter

1360 potter

25 smørtønder

i kg

111 kg

777 kg

2220 kg

Opgave 2
a) Omregn og udfyld de forskellige vægtenheder i skemaet i de hvide felter.
b) Er der nogle af vægtenhederne, du har hørt om før?

Antal

Vægt

1 pund

0,5 kg

1,5 pund
5 pund

7 kg

1 unse

2 lod

31 g

1 lod

4 ort

3,94

8 unse
3 lod
8 ort
1 ort
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