HAVET OG MENNESKET
ELEV-ARK

LIVET PÅ FÅ KVADRATMETER I FISKERHUSET
Info:
Fiskerhuset ved Moesgård Strand blev færdigt i 1856. På det tidspunkt rummede huset tre værelser, et
køkken og et spisekammer. Toilettet (dasset) lå udenfor. Her boede to voksne og fem børn. I perioder i
husets historie, var der logerende om sommeren. Familien måtte så nøjes med høloftet.

Dette skal du bruge:


iPad eller kamera til dokumentering af Fiskerhusets konstruktion.



Metermål



Millimeterpapir, lineal, blyant.

Sådan gør du:


Kig grundigt på Fiskerhuset og mål de ydre vægge op.



Bestem dig for, i hvilket forhold du tegner huset op. Tegn en grundplan
af huset med plads til de tre værelser, køkken og spisekammer. Angiv,
hvor der sidder vinduer og døre i underetagen.



Undersøg om der er en skorsten? Hvad betyder dette?



Forestil dig hvordan huset er indrettet - hvor har de forskellige rum været placeret?
Alle værelser skal have et vindue.
Spisekammer og køkken placeres ved siden af hinanden ved en dør.
Spisekammer behøver ikke at have et vindue.
Brændeovnen må ikke stå i et soveværelse.



Tegn huset og værelsesfordelingen, som du/I forestiller jer, det har set
ud.



Tag et billede af dit bud på rumfordeling og forhold på iPad eller kamera
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Beregn arealet af hele huset og af de enkelte værelser, som du har tegnet det.



Hvor mange kvadratmeter er det pr. person, hvis der bor 2 voksne og 3
børn?



Diskuter i grupper, hvordan livet har været i huset i midten af 1800tallet.

Tænk videre:


Lav en opmåling af dit eget hjem i samme målestoksforhold. Angiv antallet af værelser, køkken, bad og andet.



Hvor mange etager er der i dit hus/ din lejlighed?



Hvor mange bor der i huset - og hvor mange kvadratmeter er der så til
hver person?



Hvilket/hvilke rum er det største, hvor du bor? Bliver det brugt meget?



Hvis du skulle lave noget om på huset - måske ændre på rumfordeling
- hvad skulle der så laves om?



Undersøg, hvordan man lever i storbyer som Tokyo eller Hongkong.
Hvor mange mennesker lever der i gennemsnit pr. kvadratmeter?
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