
En gammel metode

At måle er matematik, og det har
mennesker gjort i mange tusinde år.
Allerede for 5.000 år siden opfandt de
gamle ægyptere præcise mål for 
længder. 

Mange ægyptere dyrkede jorden ved
floden Nilen. Hvert efterår var der for
meget vand i Nilen, og floden over-
svømmede markerne. Når vandet
havde trukket sig tilbage, skulle land-
mændene til at dyrke deres jord igen.
Derfor var det vigtigt, at de kunne
måle markerne præcist op. Alle skulle
jo helst være tilfredse.

Ægypternes mål
Ægypterne byggede pyramider.
Pyramiderne blev målt i cubit. En
cubit blev fastlagt efter faraoen
(kongen). Man målte nemlig
faraoens arm fra den bøjede
albue til spidsen af langfingeren
plus håndfladens bredde. Så
havde man en cubit.
Der blev lavet en cubit-målestok
i marmor. Ud fra den blev der
lavet kopier i træ, som arbejder-
ne brugte. Alle målestokke blev
tjekket hver fuldmåne, og der var
dødsstraf til den, der ikke sørge-
de for at have sin målestok i
orden. 

2 Mål





1 tomme er ca. 2,6 cm

1 fod er ca. 31,4 cm

1 alen er 
ca. 62,8 cm

1 favn er ca. 188 cm



Naturlige mål

Før i tiden svarede alle mål til ting,
der var i naturen omkring os.
Længder blev målt i favn, fod, alen
eller tommer. 

• En tomme er bredden af det yderste
led af en velvoksen tommelfinger

• En fod er længden af en voksen 
mands fod 

• En alen er afstanden fra albue til 
fingerspids

• En favn er afstanden mellem 
hændernes fingerspidser, når 
armene er udbredte
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Mål skal være ens

En stor mand og en lille mand kan
ikke blive enige om, hvor lang en favn
er, da den store mand kan favne et
længere stykke end den lille. Hvis den
lille mand skal sælge en favn stof til
den store, vil den store føle sig snydt.
Derfor er det vigtigt at være enige om
de mål, man bruger. 

Indtil 1600-tallet blev der brugt for-
skellige mål i Danmark. Ofte kunne
folk fra nabobyer ikke blive enige. De
brugte nemlig forskellige målestokke.
Og så gik det galt, når de handlede
med hinanden. Derfor var der sat
målestokke op i mange byer. Så kunne
man sammenligne, inden man hand-
lede, for man skulle jo nødig komme
op at slås.

En potte øl
Det var i mange år prisen, der
bestemte et mål. For en mønt fik
man en potte øl. Hvis købmanden
ikke havde så meget øl, brugte han
en mindre potte, når han målte
op. Det svarer til, når købmanden
i dag sætter prisen op.
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