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I efterkrigstiden blev der i Danmark ikke opført mange boliger på landsplan. De, der blev opført, er bygget af solide 

materialer og med simpel arkitektur.  

Huse fra denne periode er oftest opført med kælder, enten med fuld kælder eller med delvis kælder og krybekælder. 

Oprindeligt har kælderen ikke været udnyttet til beboelse, men i stedet til fyrrum, garage, vaskeri eller lignende. 

Kælderens gulve og vægge er støbt i beton uden fugtsikring eller isolering på ydersiden. Etageadskillelse til 

stueetagen er normalt støbt i beton eller lavet af elementer eller af bærende træbjælker. 

Husets facade er ofte fuget, men den kan også være pudset og malet. Ofte er ydervæggene begrænset eller ikke 

isoleret, og ofte er der kuldebroer omkring vinduer og døre. Indvendige vægge er i mursten eller bræddeskillevægge 

med puds. Ydervæggene er ofte blevet efterisoleret. 

Ofte er tagkonstruktionen lavet med høj rejsning og kan dermed være udnyttet til beboelse. Tagbelægningen er 

typisk røde tegl- eller betontagsten, men fra sidst i 1940’erne begyndte man at anvende eternitbølgeplader. Lofterne 

blev udført som pudsede lofter og var uisolerede. Lofterne kan efterfølgende være blevet efterisoleret. 

Fra 1920’erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker. Ejendomme i byerne er 

derfor tilsluttet det offentlige kloaksystem. De mere afsidesliggende ejendomme på landet har ofte stadig eget 

minirenseanlæg til rensning af spildevandet. Typisk sker tømningen af dette anlæg via en kommunal 

tømningsordning. De ældste afløbsinstallationer er oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke 

udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid. 

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge 

rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at 

anmelde tegn på rotter til kommunen. 

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte 

husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares 

ved en kloakinspektion. 

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører 

et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, 

kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.  

 

 

 

 

 

HUSTYPEBESKRIVELSE 7 

HUSE FRA PERIODEN CA. 1940-1960 


