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Købmandsgården i tal
Lærervejledning og facitliste
Målgruppe og indhold
Elevmaterialet ”Købmandsgården i tid og tal” er målrettet 3.-4. klassetrin. Det introducerer eleverne til hverdag
en i en traditionel købmandsbutik fra 1920’erne og til
de arbejdsopgaver, som knyttede sig hertil.
Materialet præsenterer eleverne for de mennesker,
som boede og arbejdede i købmandsgården og lader
dem følge dem gennem deres arbejdsdag. De møder
købmanden, købmandens familie, gårdskarlen Jens
Peter, Jens Peters familie og lærlingen Leif. Eleverne
tilegner sig viden om livsvilkårene på købmandsgården, handel i gamle dage og datidens økonomi, og de

benytter sig af traditionelle regnemetoder til at løse en
række problemstillinger relateret hertil.
Materialet kan printes og udleveres til eleverne, som
individuelle regnehæfter eller det kan projekteres op
på klassens interaktive tavle. Opgaverne kan også
løses i plenum eller i mindre grupper.
Materialet er tænkt som supplement til et besøg
i Lützhøfts købmandsgård – enten som forberedelse
til besøget eller som fordybelsesmateriale efter endt
besøg. Det kan også stå alene og indgå i den daglige
undervisning på skolen.

Materialet honorerer følgende Fælles Mål for matematik:
Matematiske kompetencer
▪▪Løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed
for intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer.
▪▪Opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer.
▪▪Kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete
materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning
af matematiske sammenhænge.
Matematik i anvendelse
▪▪Bruge matematik i relevante hverdagssituationer.
▪▪Vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge.

Matematiske emner i arbejdet med tal og algebra
▪▪Kende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet
▪▪Bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker
▪▪Deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund
af egen forståelse
▪▪Bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal
▪▪Løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner,
it og enkle skriftlige beregninger
▪▪Kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer i arbejdet med geometri at tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt
geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed.
▪▪Foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt.
▪▪Forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer.

Fælles mål
Elevmaterialet er først og fremmest tiltænkt matematikundervisningen, men kan med fordel anvendes
i forbindelse med tværfaglige temauger. Det kan også
inddrages i historieundervisningen – her kan I blot
springe de farvede regnekasser over og fokusere på
den kulturhistoriske del af materialet.

Facitliste
Følgende sider er en facitliste til størstedelen af undervisningshæftets regneopgaver. De opgaveresultater,
som er betinget af elevernes valg, er ikke inkluderet
i listen.
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Hvad er
moderneforskelligt fra en
butik?

Den gamle købmandsgård
Her ser du købmand Christian Petersens butik, som
den så ud i 1906.
Kig på fotografiet af facaden og se, hvad der er anderledes fra en 
moderne butik (skriv forskellene på den grå seddel)
Hvad kunne man købe i butikken? (Skriv 5 varer på den brune seddel)
Er der noget, man ikke kan købe i et supermarked i dag? (sæt kryds)

Beboerne
I lejligheden over butikken boede gårdskarlen Jens
Peter Larsen med sin kone Mariane og deres fem børn

Marie Kristine		
Metha
		
Robert			
Edith
			
Adolf

købe
Hvad kunne man
i butikken?

De havde 1 stue og 2 værelser, så de boede lidt
klemt. Købmand Petersen boede med sin kone og
deres seks børn i et større hus ved siden af købmandsbutikken.
 Lav en undersøgelse i klassen
Hvor mange børn er det almindeligt at have i dag? 
Hvorfor tror du, at det er anderledes i dag?

Margarine
Ost
Korn
Metha Robert A
dolf Jens Peter

Foderstoffer
Tobak
Colonial

Jens Peter betalte købmanden 300 kr om året i husleje for lejligheden. Han betalte ikke det hele på én
gang, men delte beløbet i 4 lige store portioner, som
han betalte i januar, april, juli og oktober.
Hvor meget betalte han i husleje ad gangen?

75

Købmandsgården i 1920
Der kom mange mennesker til købmandsgården. De
kørte til byen med deres familier i hestevogn. I købmandsgården sørgede gårdskarlen Jens Peter for, at
hestene kom ind i hestestalden og fik vand og mad.

Der var 12 båse i den store hestestald og 4 båse i den
lille hestestald. På travle dage brugte Jens Peter begge
hestestalde og stillede 2 heste i hver bås.
Hvor mange heste havde han så plads til?

32
Jens Peter stillede også heste ude i gården.
I alt kunne han få plads til 50 heste.
Hvor mange heste måtte han stille i gården?

18

Jens Peters kunder betalte ikke det samme for at få
passet deres heste. En rig bonde betalte 1 krone, og
en fattig bonde betalte 50 øre.

På en travl dag havde Jens Peter besøg af 10 rige
og 23 fattige bønder.
Hvor mange kroner tjente han sådan en dag?

21,5
Jens Peter passede ikke kun heste. Han havde også en
cykelstald, hvor han passede drenge og pigers cykler.

Det kostede 10 øre, at få passet sin cykel af Jens Peter.
Hvor mange kroner tjente Jens Peter, når han
havde 30 cykler i cykelstalden?

3

Transport
Købmand Petersens kunder kom blandt andet fra
Lyndby, St. Karleby, Ll. Karleby og Kr. Hyllinge.

Afstande: Find byerne på kortet og mål, hvor mange
kilometer, der er til Roskilde fra:
Lyndby 
St. Karleby 
Ll. Karleby 
Kr. Hyllinge 

14 km
17 km
16 km
18 km

Når man kørte i hestevogn kunne man køre ca. otte
kilometer i timen eller 1 km. på 8 minutter.

Rejsetid: Hvor lang tid tog det at køre til Roskilde fra:
Lyndby 
St. Karleby 
Ll. Karleby 
Kr. Hyllinge 

1 time og 48 minutter
2 timer og 8 minutter
2 timer
2 timer og 16 minutter

Hvorfor tror du, at bønderne kun købte ind en eller to gange om måneden?
Hvor langt har du til butikkerne? Hvor tit køber I ind?

Leif
Butikslærlingen Leif
Leif gik ud af skolen i 1914, da han var 17 år gammel. Hans forældre bestemte, at han skulle i lære som
ekspedient hos Købmand Petersen.

Leif var rigtig god til at regne ud, hvor mange varer,
der kunne stå på hylderne. Kan I regne ligesom Leif?
Hylden er 75 cm bred og pakkerne skal stå pænt ved
siden af hinanden. I må gerne bruge en lommeregner.

Dengang var det kun mænd, som kunne være ekspedienter hos købmænd.
Arbejder der stadig ikke kvinder hos købmændene?

Hvor mange hele pakker Christian X tændstikæsker kan der stå på en hylde, når en pakke er
7,5 cm og hylden er 75 cm??

Leifs forældre boede i Ejby, og det er 22 km fra
Roskilde, så Leif flyttede ind på købmandgården. Han
spiste sammen med købmandsfamilien og boede på
et værelse på loftet sammen med lærlingen Kaj.

10

Bor ekspedienter stadig hos købmændene i dag?

Det vigtigste for Leif var at kunne regne, være høflig
og huske kundernes navne.
Hvorfor tror du, at det var vigtigt? 
Er det stadig vigtigt?

Leif på arbejde
Leif stod op kl. 6.00, og han var i butikken, når den
åbnede kl. 7.00.
Det var Leifs arbejde at fylde skuffer op med varer som
mel og sukker. Han skulle også skylle flasker, tappe vin
fra tønder i kælderen og stille varer på hylderne.

Der var mange flere forskellige slags varer til salg
i Lützhøfts købmandsgård.

Der var mange reoler i købmand Petersens butik og
mange meter hylde at stille varer på. En af reolerne
havde 15 hylder, som hver var 75 cm lange.
Hvor mange meter hyldeplads var der i reolen?

Hvor mange hele pakker Persil kan der stå på en
hylde på 75 cm, når en pakke er 10 cm bred?

11,25

7

Hvor mange hele pakker Melange Nicot tobak
kan der stå på en hylde, når en pakke er 9,5 cm
bred og hylden er 75 cm. lang?

7
Hvor mange hele pakker ASP Cykellys kan der
stå på en hylde, når en pakke er 6 cm bred og
hylden er 75 cm. lang??

12
Hvor mange hele pakker Richs kan der stå på en
hylde, når en pakke er 11 bred og hylden er 75
cm. lang?

6
Kig på billedet af en side fra købmandens bog og prøv om I kan læse, 
hvad de ellers solgte i butikken.
Understreg de ord I genkender

Det kan være svært at læse, for det er en bog fra
1919, og dengang skrev man meget anderledes end
man gør i dag. Man skrev skråskrift.

Leif i lære
Leif skulle være i lære i fire år.
Ved I, hvordan man får arbejde hos en købmand i dag?
Skal man stadig igennem en lang læretid?

I lærlingeloven stod der, at lærlinge kun måtte arbejde
tolv timer om dagen.

Hvad tid fik Leif fri fra arbejde, når han mødte
kl. 7 om morgenen?

19

Hvor mange timer arbejder jeres forældre om dagen? 
Hvorfor tror I, at det har ændret sig?

Om vinteren skulle Leif på handelsskole efter arbejdstid fra kl. 19.00 til 22.00 fire aftener om ugen.
Hvornår går I i skole?

Mandag

Hvor mange timer arbejdede Leif på en uge, når han
arbejdede 12 timer om dagen fra mandag til lørdag
og gik på handelsskole 3 timer om dagen fra mandag til torsdag?
Udfyld skemaet og skriv resultatet her

Arbejde
Handelsskole

84

Total

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

15

15

15

15

12

12

På indkøb i købmandsbutikken
Når man kom ind i Christian Petersens købmandsbutik, sagde man til ekspedienten, hvad man ville købe
eller gav ham en liste. Han hentede varerne frem og
stillede dem på disken.
Mange varer blev solgt i ”løs vægt”, og man kunne helt
selv bestemme, hvor meget man ville købe. Varerne
blev vejet af og pakket i poser, kræmmerhuse eller
brunt papir. Ekspedienterne var meget dygtige til at
lave kræmmerhuse.
Lav kræmmerhuse efter tegningen øverst og put nogle ting i, som I kan veje.

I december havde Leif travlt med at sælge varer til kundernes julekager. Kanel, nødder, vanilje og meget mere.
Sidst i december kunne han opskrifterne uden ad.

Vejning med vægt og lodder
En dag kom købmandens søster Fru Helene Nielsen
ind i butikken for at købe 450 g mandler og 320 g
dadler. Leif vejede varerne af på den fine vægt, som
stod på disken.

Tegn lodder på de to tomme vægtskåle, så de sammen
lagt giver 450 g og 320 g. I kan vælge imellem lodderne her til højre, og det kan være nødvendigt at tegne
det samme lod flere gange, for at få det til at gå op.

450 g

320 g

Hvad kostede varerne?
I 1920 skrev man ikke prisen på varerne. Ekspedienterne kunne huske dem alle sammen. Leif var rigtig
god til at huske dem. På næste side kan du se varer
fra et katalog fra butikken Candor i København.
Hvilke varer ville du købe i Candor, hvis du havde tusindvis af kroner?

Skriv varerne og deres pris på den brune seddel.
Hvor mange penge ville du få brug for?
Hvilke varer ville du købe, hvis du kun havde 10 kr.?
Skriv varer og priser på den gamle seddel fra
købmandsbutikken og regn ud, hvor mange
kroner og øre du ville have tilbage.

jeg kunne
r,
re
a
v
e
d
r
e
r
He
tænke mig ...
s
Vare

Pri

Priser fra Candor varekatalog 1929
Aktieselskabet Candor, Kompagnistræde 20, København K

Nogle gange skulle Leif give penge tilbage. Han havde
ikke nogen regnemaskine til at hjælpe ham, så han
blev nødt til at regne det ud i hovedet.

I Lützhøfts købmandsgård kostede 1½ kg sild 1 kr.
2 kg æbler kostede halvt så meget som sildene. Et
par træsko kostede 6 gange så meget som æblerne.
½ kg abrikoser 2 kr. mindre end et par træsko.
Hvad kostede 2 kg æbler?
Hvad kostede et par træsko

Det tog lang tid at købe ind i 1920. Der var mange
ting, som skulle vejes af og pakkes ind. Men det
gjorde ikke noget. Så var der tid til at bonden kunne
0,50 snakke med købmanden og familien kunne gå tur i
Roskilde.
3

Hvad kostede ½ kg abrikoser

1

Når Leif havde fundet alle varerne frem til en kunde,
skrev han priserne ned og talte dem sammen. Beløbet
blev slået ind på kasseapparatet og pengene lagt
i pengeskuffen.

Hvor meget skulle Le
tilbage, når han fik: if give

70 kr. for vare
r, der kostede
65,37 kr.
= 4 kr og 63

øre

20 kr. for vare

r, der kostede

= 1 kr

19 kr.

10 kr. for vare

r, der kostede
8,50 kr.
= 1 kr og 50
øre
60 kr. for vare
r, der kostede
58,94 kr.
= 1 kr og 6 ør

e

3 kr. for varer,
= 12 øre

der kostede 2,

88 kr.

20 kr. for vare
r, der kostede
17,60 kr.
= 2 kr og 40

øre

Hvor mange penge brugte man på mad
i gamle dage?
Du har måske hørt dine forældre eller bedsteforældre
sige, at priserne stiger og stiger. Og at i gamle dage
kostede det hele kun det halve!

Vare

Pris 1915

Pris i dag

Arbejdstid 1915

Arbejdstid i dag

Kroner

Kroner

Minutter

Minutter

1 kg oksekød

1,92

140

192

70

10 æg

2,74

30

274

15

1/4 kg smør

2,78

278

1 l. sødmælk

0,21

21

4 kg rugbrød

0,93

93

1 kg ost

0,81

81

1 kg sukker

0,41

41

1 kg havregryn

0,74

74

1 kg svesker

1,30

130

Hvor længe skulle man arbejde?

1 kg spegepølse

3,04

304

I 1915 var det almindeligt at både faren, moren og
børnene arbejdede. Ellers var der ikke penge nok til
både mad og hus.

1 kg salt

0,11

11

Det er rigtigt, men man tjente heller ikke så mange
penge dengang.
I 1915 tjente en faglært 60 øre i timen.
Det var 1 øre i minuttet.
I dag tjener en ekspedient 120 kr. i timen.
Det er 2 kr. i minuttet.

Er det almindeligt at børn arbejder i dag?

Gå i et supermarked og find priserne på de samme
varer i dag.
Skriv nutidspriserne ind i skemaet
Hvor lang tid, skulle man arbejde for at kunne købe de
forskellige varer i 1915, når man tjente 1 øre i minuttet?
Skriv antal minutter ind i skemaet

Regn ud hvor lang tid, man skal arbejde for at kunne
købe de forskellige varer i dag, hvor man tjener 2 kr. i
minuttet.
Skriv antal minutter ind i skemaet

Arbejder man kortere eller længere tid for at købe mad i dag?

Tallene på denne side er hentet fra:
Statistisk Aarbog for Købehavn og Frederiksberg 1919, Københavns
statistiske Kontor, Cord Trap

Leifs arbejdsdag slutter
Lützhøfts købmandsgård var åben for kunder fra kl.
7 om morgenen til kl. 20 om aftenen, og det var Leif,
som skulle holde rent i butikken.

Baglokale

8

m2

Han skulle feje gulvet hver aften inden han fik fri klokken 19. Han skulle fjerne ris, sukker, mel og andre ting
fra gulvet, som kunne lokke mus til. Dem ville købmanden ikke have i sin butik, for de var ulækre.
Kontor

15

m2

Tæl eller regn ud hvor mange kvadratmeter gulv, Leif
skulle feje. Husk at det både var i baglokalet, på kontoret og butikken, han skulle feje.
Skriv det samlede antal m2 her

1 m2
59

Hvor mange minutter tog det Leif at feje butikken,
baglokalet og kontoret, når det var rigtig beskidt, og
det tog ham et halvt minut at feje 1 kvadratmeter?

29,5

Butik
Leif var lærling i Lützhøfts købmandsgård indtil
1918. Bagefter fik han arbejde som ekspedient
i en anden købmandsbutik.
Lützhøfts købmandsgård fungerede som helt
almindelig købmand indtil 1979. Tre år senere
åbnede den igen. Nu som museum med indretning og varer, som i 1920’erne.

36

m2

