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I vikingetiden boede 
man på det 

højtliggende land 
geesten ved kanten af 

marsken 

Omkring 1634 boede nogle 

stadig på det højtliggende 
land geesten ved kanten af 

marsken. Nogle boede i 
den lave marsk på 

forhøjninger kaldet 
værfter. 

I 1950erne, havde man i 

forhold til tidligere, fået 
mulighed for at bygge 

og bo i det lave landskab 
ved Vadehavet. Det 

skyldes det store 
digebyggeri. 

I vikingetiden 
byggede man huse 

med vægge af træ 

eller flettede, 
lerklinede vægge. 

Omkring 1634 byggede 
man huse omkring et 

skelet af lodrette stolper. 
Det kaldes bindingsværk. 

Væggene var delt i mindre 
felter, som blev fyldt med 

stokke/grene og til sidst 
klinet med ler. 

I 1950erne begyndte 

man at bygge huse af 
mursten, som også 

kaldes tegl. Man 

begyndte også at bygge 
af betonplader og 

gasbeton. 

I vikingetiden 
byggede man huse 

med tage, som var 
tækket med rør, 

halm, græstørv eller 
træspåner. 

 

Omkring 1634 byggede 
man huse med tage af lyng 

eller tagrør. 

I 1950erne byggede 
man huse med tage af 

tegl eller eternit. 

 

I vikingetiden ”gik 
man på toilettet” ude 

eller i stalden 
sammen med dyrene. 

 
 

Omkring 1634 havde de 
fleste stadig ikke fået 

lokum, så ”gik man på 
toilettet” ude eller i stalden 

sammen med dyrene. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

I 1950erne byggede 

man statslånshuse. I 
dem var det et krav at 

der skulle være et wc. 



Mix & Match – Husene ved Vadehavet 
 

 

   

I vikingetiden var 

”køkkenet”, i form af 
bålstedet, placeret 

midt på gulvet. Det 
gav lys og varme. 

Røgen fra bålstedet er 
sivet ud gennem 

stråtaget. 

Omkring 1634 bruger man 

stadig åbne ildsteder som 

køkken og nogen steder 
har man oven i købet haft 

en skorsten. En skorsten 
var en stor forbedring af 

luften i husene, da den 
ledte røgen væk fra 

rummet. 

I 1950erne havde man 
små separate køkkener, 

hvor man lavede maden. 
Ved siden af køkkenet 

havde man en stue med 
spiseplads. 

I vikingetiden bestod 
en typisk gård af en 

30-35 meter lang 
hovedbygning med 

bolig og stald i den 
samme bygning. 

Rundt omkring stod 

nogle mindre 
bygninger. 

Omkring 1634 har en 
større gård været inddelt i 

flere rum. En stue, hvor 
der ofte stod senge, et 

bryggers, et køkken, en 
mindre stue eller et 

kammer og lokum i 
stalden. 

I 1950erne boede man 

fra 85 m² til 130 m². 
Der var køkken, 

badeværelse(r), stue 
med spiseplads, 

forældresoveværelse, 
børneværelse og 

viktualiekælder.  
Nogen gange var huset i 

flere etager. 

I vikingetiden var det 

almindeligt at have 
bolig og stald i 

samme bygning. 

Omkring 1634 havde en 
typisk gård flere rum. 

I 1950erne boede nogle 

småt andre stort.  
Boligen var delt op i 

flere rum. 

   

 


