
Trods en stigning i antallet af restauranter og caféer i Danmark spiser de leste af os stadig hjemme 

det meste af tiden. Det afspejler sig i de store beløb, vi vælger at investere i køkkenet. Rummet 

skal være smukt og hyggeligt, og så skal det fungere. På de følgende sider kan du læse, hvordan 

danskernes køkkener har udviklet sig gennem tiden, og hvordan trendspoterne forudser, at køkkenet 

kommer til at se ud i fremtiden. Du bliver også inspireret til, hvordan du kan indrete dit køkken i tidens 

loteste farver og materialer og med masser af smarte, pladsbesparende løsninger.

Køkkenet 

BOLIG E N S H J E R T E RU M
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Køkkenet

G E N N E M TIDE N
I Danmark bruger man store summer på at indrette køkkenet, 

men sådan har det ikke altid været. Engang var køkkenet kun en 
arbejdsstation for husmødre og tjenestefolk, og arkitekter gad ikke 

engang bruge tid på at tegne så primitivt et rum. 
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Vi danskere elsker vores køk-

kener. Det er her, vi laver mad 

– næsten hver dag – og fordi 

de fleste køkkener i dag har en 

integreret spiseplads og et godt lys, er det 

også ofte her vi hygger os med familie og 

venner, læser lektier med børnene, tjekker 

Facebook og mails eller læser aviser og ma-

gasiner. Fordi køkkenet er så vigtigt et rum, 

gør vi også meget ud af, at det skal være 

pænt og funktionelt indrettet, så det passer 

præcis til vores behov. Men sådan har det 

ikke altid været. 

STØBE JERNSKOMFURET  
REVOLUTIONEREDE KØKKENET
Skruer man tiden tilbage til middelalderen, 

bestod køkkenet blot af et ildsted og ikke 

meget mere. Vand blev hentet i brønden 

udenfor, og spildevandet hældt ud i det fri. 

Da en stor del af befolkningen flyttede 

ind til byerne i 1700- og 1800-tallet, blev de 

små bykøkkener indrettet med åbent ildsted, 

retterbænk med hylde under, væghylder og 

tallerkenrække. Den åbne ild blev afløst af 

jernkomfuret fra midten af 1800-tallet, og 

det blev noget af en omvæltning. Pludselig 

fik kvinderne mulighed for selv at bage brød 

og stege kød i stedet for at gå til bageren 

og slagteren. Kødhakkemaskinen blev også 

opfundet på dette tidspunkt, hvilket gjorde 

madlavningen en del nemmere, fordi man 

slap for at hakke kødet manuelt. 

Fra slutningen af 1800-tallet fik mange by-

køkkener indlagt vand, mens det på landet 

først skete i 1950’erne og 60'erne. Rindende 

vand sparede endnu mere tid for kvinderne, 

og da der blev indlagt gas i byerne omkring 

år 1900, blev det også hurtigere at lave mad 

– selvom der dog stadig var rigeligt at se til, 

idet alt stadig skulle tilberedes fra bunden. 

Landkøkkener fik først gas fra omkring 

1940, da flaskegassen blev udbredt, så her 

tog madlavningen en del mere tid.

FRA LAVSTATUSRUM  
T IL NØDVENDIGT ONDE
Trods det øgede fokus blev køkkenet be-

tragtet som et lavstatusrum et godt stykke 

ind i det 20. århundrede. I overklassens 

boliger blev det placeret i kælderen eller 

længst borte fra de fine stuer, og arkitekter 

gad bestemt ikke beskæftige sig med at teg-

ne noget så trivielt som køkkener. Til gen-

gæld var køkkenerne rummelige med plads 

til kokke- og tjenestepiger, og de havde ofte 

tilhørende anretter- og viktualierum. 

Da køkkenpigerne i 1920’erne og 30’erne 

kunne få arbejde på fabrikkerne til en 

højere løn, og der blev behov for bedre 

boliger til arbejderne, begyndte køkke-

nerne også at ændre sig. De nye boliger 

fik arkitekttegnede, mindre køkkener med 

praktiske og hygiejniske løsninger til en 

overkommelig pris. Der blev installeret 

masser af skabe til køkkengrej og service, 

og da krigen kom, var det vigtigt at have 

plads til en masse glas med syltede råvarer, 

madrester og konserves samt en høkasse, 

der holdt maden varm, så man sparede på 

brændslet.

I efterkrigsårene begyndte endnu flere 

kvinder at komme ud på arbejdsmarkedet, 

og så var det vigtigt, at man kunne spare 

tid på madlavning og spisning. I 50’erne 

blev køkkenet derfor placeret tæt ved 

entréen, så man ikke skulle bære de tunge 

varer så langt. Samtidig fik køkkenerne en 

spiseplads, så maden hurtigt kunne komme 

på bordet. De gamle køkkenskabe og diske 

blev efterhånden erstattet af elementkøk-

kener, og i 60’erne kom der elektriske koge-

plader, komfur, køle- og fryseskab samt 

køkkenmaskiner til dem, der havde råd.

HYGGELIG SP ISEPLADS OG  
MODER IGTIG INDRETNING
I 1960’erne og 70’erne flyttede mange fami-

lier ind i de nybyggede parcelhuse, og her 

fik spisepladsen i køkkenet en vigtig betyd-

ning. Den blev familiens nye samlingspunkt, 

selvom gæster dog stadig blev henvist til den 

pæne spisestue. Indretningen var hyggelig 

og nobel – typisk i hvide, grå eller blålige 

toner med træ- eller laminatlåger og fliser 

over køkkenbordet, og i midten af 1960’erne 

havde mere end halvdelen af de danske køk-

kener tapet på væggene. 

TEMA  K ØKKEN
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Den brune og storblomstrede 70’er-mode smittede hur-
tigt af på samtidens køkkener. Ti år senere var mange 
køkkener helt hvide. Her ses et 1970’er-køkken i Den 
Gamle By i Aarhus. Foto: Den Gamle By. 



Den storblomstrede 70’er-mode smittede 

dog hurtigt af på køkkentapetet, og det 

ine gamle, porcelæn blev snart erstattet af 

brunt stentøj og plastikskåle samt linoleum 

på gulvet. 

Fattigirserne efterlod ikke mange penge 

til køkkenindretningen. Dog ik de leste 

elkomfur og mange anskaffede sig også 

en mikrobølgeovn. Folk blev hurtigt trætte 

af alt det brune og lippede, og især den 

yngre generation begyndte at rive tapetet 

ned, sætte hvide liser op og male trælå-

gerne over med hvid maling. 

BLÆREKØKKENER I  HVIDT

Da økonomien igen blomstrede i 90’erne, 

blev danskerne for alvor interesseret i at 

bruge penge på køkkener. Køkken-alrum 

og kogeøer blev det helt store hit, ligesom 

elektriske knive, blendere og andet smart 

og blæret udstyr ik en synlig plads på køk-

kenbordet. 

Selve køkkenet blev stadig holdt i hvidt 

eller neutrale farver, og sådan var det også 

langt op i 00’erne. Udvalget af materialer 

steg dog i perioden, og træ blev ofte erstat-

tet af melamin, laminat eller stål, ligesom 

den hvide maling med tiden ik lak og høj-

glans. Grebene forsvandt også lidt efter lidt.

Selvom danskerne i denne periode lavede 

mindre og mindre mad, investerede vi 

store summer i lotte hårde hvidevarer, fx 

moderne gaskomfurer af stål på fødder og 

”amerikanerkøleskabe” og siden nedsæn-

kede induktionsplader og vinkøleskabe. 

Køkkenet var for alvor blevet et sted, vi 

hyggede os og med stolthed viste frem for 

gæsterne, og ordet samtalekøkken blev 

optaget i det danske sprog i år 2000. Syv år 

senere lige før inanskrisen var køkkener-

nes gennemsnitlige levetid faldet fra ca. 18 

til 12 år, så der blev bestemt ikke sparet på 

køkkenskillingerne. 

Inden for det seneste årti er køkkenets 

egentlige funktion igen kommet i fokus – 

nemlig at skabe et rum, hvor man kan lave 

mad. Erkendelsen af, at dyre køkkener ikke 

nødvendigvis skaber merværdi i boligen, 

har fået lere til at se sig om efter køkkener, 

der både er lotte, fornuftige i pris, og som 

samtidig har en lang holdbarhed.

Fattigirserne efterlod 

ikke mange penge til 

køkkenindretningen.  

Dog ik de leste  

elkomfur og mange 

anskaffede sig også en 

mikrobølgeovn. 

Karen Blixens køkken på Rung-

stedlund er formentlig indrettet i 

1950’erne og malet i en klassisk grøn 

farve. I den periode blev de gamle 

køkkenskabe og diske efterhånden 

erstattet af elementkøkkener.

Det er ikke kun køkkenerne, der har 

ændret sig gennem tiden. Også hus-

moderes påklædning og kønsrollerne 

har ændret sig en del.
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K U L Ø R T  O G  V O V E T
Med tiden er vi blevet modigere, når det kommer til at indrete os  

med farver. Nu er turen så også kommet til køkkenet, og stort set 

alle farver vil kunne gå an i et køkken. Vil du skabe et dekadent og 

luksuriøst udtryk i køkkenet, skal du vælge de dybe, mørke farver, 

fx mørkegrøn og mørkeblå. Du skal derimod vælge jordfarver og 

rødlige nuancer, hvis du vil have en varm stemning i køkkenet. De 

naturlige, lyse farver gør otest looket mere nordisk og stilrent. Er 

du ikke bange for at skille dig ud, kan du supplere dit kulørte køkken 

med en ovn, køkkenmaskiner eller andre ting i lote farver.

ET GODT MATCH Vil du skabe liv i dit køkken, kan du 

kombinere forskellige farver på låger og skabe. Men det 

er en god idé at nøjes med to eller tre nuancer. I den nye 

Unik-serie fra Aubo er lågerne miljøvenligt fremstillet. 

Overfladerne er slidstærke, silkebløde og matte, så de er 

rare at røre ved. Komplet køkken, ca. 63.445 kr. (Aubo).

FLISER I FARVER I stedet for at sætte kulør på 

køkkenet med maling kan du pynte en eller flere 

vægge med pæne fliser. Fliser fra Fired Earth, 

der hver især er unikke. Måler 13 x 13 cm, 68 kr. 

pr. stk. (firedearth.dk).

SID SOM  

EN ROYAL  

Hype-spise- 

bordsstol, H 80 cm, 

2.399 kr. (Ilva).

SERVERET I EN SKÅL 

Ovnfast skål, Ø 24 cm, fås 

i forskellige størrelser, fra 

150 kr. (Rig-Tig).

SOM EN  

NATTEHIMMEL

Et mørkeblåt køkken er et 

flot og modigt valg. Denne 

nuance hedder starry night 

og fås i bøtter med 2½ l til 

629 kr. (Sadolin).

Giv køkkenet 

PERSONLIGHED
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Efter årtier med hvide, kliniske køkkener er farverne ved at  

vende tilbage. Vi guider dig til to stærke køkkentendenser lige  

nu, nemlig kulørt og vovet samt mørke farver og træ.

TEMA  K ØKKEN
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KAFFE PÅ KANDEN

Petroleumsfarvet kaf-

fekande, B 17 x H 30 

cm, 450 kr. (Stelton).

MORS DOMÆNE Giv dit køkken et 

feminint udtryk ved at male lågerne i en 

støvet rosa, der passer godt sammen med 

en træbordplade. Farven bløder udtrykket 

i rummet op og gør det personligt.

I ÉT MED NATUREN

Maling til skabe og 

låger, Lady Supreme 

Finish i farven northern 

mystic, 829 kr. for  

2,7 l. (Jotun). 

EN MOSAIK AF  

FARVER Klinker er gode 

at have i et køkken, fordi 

de er nemme at tørre af 

og slidstærke. Bring farver 

ind i køkkenet ved at sætte 

klinker i forskellige farver 

og med forskellige mønstre 

op. Her får køkkenet et 

eksotisk look med de 

mange mønstrede klinker. 

Foto: Ikea.

BLÅT OG GODT Mørkeblå er en af de hot-

teste farver at indrette køkkenet med lige nu. 

Køkkenet her er et traditionelt snedkerkøkken, 

hvor lågerne er belagt med slidstærkt linoleum. 

Rammerne er af eg for at lysne den mørke farve 

lidt op. Lignende kan fås hos nicolajbo.dk.

TRÆ OG LAMINAT I SKØN FORENING Er du bange for, at udtrykket bliver 

for vildt, hvis alle materialer er i farver, kan du kombinere med træ. Pure 

Color-køkkenet fra Cph Square har farvede laminatskabe og -låger samt 

detaljer af massivt, røget egetræ. 190.000 kr. (cphsquare.dk).

FEMININE PENSELSTRØG 

Den brændte rødlige/rosa 

nuance hedder cinnamon 

diamonds og er populær 

til køkkenet. Du kan både 

få maling til låger og væg. 

Priser fra 259 kr. (Dyrup).

OG KULØRTE LAMPER Lampe af 

mundblæst, blåt glas, fås i flere farver og 

størrelser, fra 2.128 kr. (Ebb & Flow).

D E T  L I G G E R  I 
D E TA L J E N 

Er du i tvivl om, hvilken farve  

du skal vælge til dit køkken, og 

om det er for vovet at kaste sig 

ud i fx et helt lyserødt køkken?  

Så kan du starte med at tage  

få farverige detaljer ind i  

køkkenet lidt ad gangen, fx en 

lampe, en plakat eller en stol.

FLERE FUNKTIONER I ÉT KOMFUR  

Det elektriske City 60-komfur fra Aga er 

af støbejern og har en stor kogeplade 

med plads til flere gryder og pander samt 

to ovne. 69.995 kr. (firedearth.dk).

ALT I SAMME FARVE Det er populært at indrette sig med flere ting i samme 

farve, fx væg og låger i samme nuance. Køkkenet her er i en støvet blå nuance, 

som giver det et dekadent look. Fra 230.000 kr. (Kvänum Køkken).
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MINIKØKKEN Et konsolbord af jern kan sagtens erstatte 

en køkkendisk, og har det hjul under, er det en dejlig 

fleksibel løsning i det lille køkken. Konsolbord med hjul 

og seks skuffer af jern med nikkelfinish og bordplade af 

gråt marmor, L 152 cm x H 92 cm, 9.995 kr. (Nordal).

MAL OG SPAR Fejler dit hvide køkken 

ikke noget, er der ingen grund til at skifte 

det ud. Hvis du synes, at det er kedeligt 

at se på, kan du male det. Dette køkken 

er malet i farven black flame fra Dyrup. 

Til lågerne skal du vælge Træ og Metal-

maling til ca. 259 kr. for 0,75 l. (Dyrup). 

DETALJER, DER TÆLLER Greb er 

besværlige at rengøre, men kan 

være prikken over i’et i et køkken. 

Her ses greb af børstet messing 

til 55 kr. pr. stk. Du kan supplere 

grebene med en skinnende Nivito-

køkkenvask af børstet messing, 

12.523 kr. (Svane Køkkenet).

ENKELT OG NATURLIGT Du kan skabe en naturlig stemning i køkkenet 

ved at vælge elementer af træ. Det behøver ikke at være tungt i udtrykket. 

JKE’s laminatkøkken har et stilrent, nordisk look, der leder tankerne mod 

klassiske snedkerkøkkener. Pris afhænger af modul. (JKE).

EVIGT MODERNE 

J80-spisebordsstol  

af matlakeret eg  

fra FDB Møbler, 

3.999 kr. (coop.dk).

LYSENDE SMUK 

Lampe af oxideret messing,  

H 91 x B 155 cm, 6.905 kr. 

(101cph.com).

M Ø R K E  FA R V E R  
O G  T R Æ 

Mørke køkkener vinder mere og mere 

frem, da de indbyder til hygge og skaber 

tiltrængt hulestemning i de lyse, nordiske 

boliger. Du kan vælge sorte, mørkegrå eller 

mørkeblå køkkenelementer og supplere 

med møbler af træ – eller omvendt vælge 

køkkenelementer af træ og supplere med 

en mørk væg, mørke klinker eller møbler. 

Tilfør gerne noget skinnende tilbehør i form 

af lamper, køkkenmaskiner og smukke skåle 

af messing, kobber eller farvet glas samt 

krydderurter og grønne planter, der skaber 

liv, men passer til den naturlige stil.
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MARMORSVØB Marmor 

er et slidstærkt materiale, 

som tilfører køkkenet farve 

og elegance. Her ses en 40 

mm tyk, grå marmorplade 

med hvide åretegnin-

ger, som fortsætter fra 

bordpladen op ad væggen. 

Fra 25.000 kr. (Kvänum 

Køkken).

GLANS OG GLAMOUR Multiform har 

vundet den internationale designpris 

Archiproducts Design Award for dette 

messingkøkken Form 45. En desk 

koster ca. 260.000 kr. (Multiform).

KØKKEN- OG STUEMØBEL I ÉT Overgangen  

mellem køkken og stue bliver udvisket i Kviks  

nye Prato X Grey-køkken af kompaktlaminat  

med skuffer og lister af mørkt egetræ  

samt vendbare skydelåger i to farver.  

Køkkenet koster 51.506 kr. (Kvik).

FUNKTIONELT MADVÆRKSTED Ikea er mester i praktiske opbevaringsløsnin-

ger. De er naturligvis også tænkt ind i Vadholma-køkkenet, hvor den sorte køk-

kenø af træ, finér og jern har indbyggede hylder både foroven og forneden samt 

et stativ til ophæng af gryder og potter og plads til to barstole, 3.398 kr. (Ikea). 

SÅ ER BAREN ÅBEN Udnyt siden af køkken-

disken ved at tilføre den et flot barbord af 

egetræ. Dette er fra Tvis Køkkeners Grip-line 

og koster 16.445 kr. (Tvis Køkkener).

GRØNNE RUMDELERE 

Planter på piedestal. Sort 

piedestalsæt af metal 

fra Living&more, H 71 x 

Ø 22 cm og H 61 x Ø 19 

cm, 449 kr. (coop.dk)

TRE I ÉN-VANDHANE Quooker til varmt, 

koldt og kogende vand, fra 14.990 kr. 

(Nærmeste forhandler tlf. 70 25 20 40).

RUNDT OM BORDET Maters 

Accent-spisebord er lavet af FSC-

certificeret egetræ, der har fået 

grå bejdse, Ø 110 cm, 9.995 kr. 

(materdesign.com).

M I X  M Ø B L E R  O G  
K Ø K K E N E L E M E N T E R

I stedet for at ofre hele formuen 

på et komplet nyt køkken kan du 

overveje kun at købe de elementer, 

du har absolut mest brug for, og sup-

plere med almindelige møbler fra 

stuen. Det er fx flot at integrere en 

gammel skænk, et skab eller en vi-

trine i et køkken. Det giver køkkenet 

mere personlighed, og så er det en 

langt billigere løsning – især hvis du 

bruger genbrugsmøbler.

TEMA  K ØKKEN
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KLAP I! I et lille køkken er det en god 

idé at tænke i fleksible løsninger, der kan 

gemmes væk, når de ikke bliver brugt. 

Dette bord med hylder fra HTH hænger 

på væggen og kan klappes helt sammen. 

Table ID, fra 4.789 kr. (hth.dk).

TRÆK UD! Hvis du har et lille køkken, 

hvor der ikke er plads til et spisebord, 

er et skuffemodul med en træplade, der 

kan trækkes ud, en god løsning. 18.000 

kr. for modulet. (Kvänum Køkken).

UDNYT PLADSEN I KØKKENET Har du kun 

plads til ét højskab i dit køkken, skal du vælge 

et, der udnytter pladsen fornuftigt. Dette skab 

har både hylder inde i skabet, som er nemme at 

trække ud, og monteret på lågen. (Kvik).

PÆN PÅ OVERFLADEN 

Køkkenet må gerne se 

organiseret ud og samtidig 

have meget opbevarings-

plads. Derfor er det smart 

med skuffer, hvor der er 

mindre skuffer indeni. 

Bestikindsats, 1.327 kr. 

(Tvis Køkkener).

HOLD DA FAST! Med et 

enkelt tryk på køkkenrul-

leholderens top låser køk-

kenrullen og gør det nemt 

for dig at rive et helt stykke 

papir af. H 35,3 cm, 699 kr. 

(Nav Scandinavia).

SMUK SOM EN SVANE

Den nye Oras Swan-vandhane fra 

Alessi fås med håndbruser, kontaktløst 

trykpanel og temperaturstyring med 

LED-lys. Fra 6.900 kr. (Oras).

TEMA  K ØKKEN

ET KØKKEN MED MERE LUFT Med et bordemfang i køkkenet er der friere 

rammer for, hvordan rummet kan indrettes. Så kan kogeplader og ovn fx 

placeres foran et vindue, så du kan nyde udsigten, mens du laver mad. 

Samtidig slipper du for at have en stor emhætte hængende. Kogeplader 

med indbygget emhætte, 33.699 kr. (siemens-home.bsh-group.com).

L A D  
K Ø K K E N E T 

S P I R E
Indret dit køkken med 

masser af krydderurter, 

så du altid har lækre 

smagsgivere lige ved hån-

den. Lav en plantevæg, 

eller fyld vindueskarmen 

med sprøde spirer. Find 

gode råd til at dyrke kryd-

derurter i køkkenet på 

ISABELLAS.DK/ 

KRYDDERURT.

I N D R E T  K Ø K K E N E T  S M A R T
I takt med at vi får mere og mere travlt i hverdagen, har vi brug  

for et hjem, der er smart og funktionelt indretet. Og køkkenet er  

bestemt ingen undtagelse. Der indes nemlig et hav af smarte  

løsninger til køkkenet. Alt fra vandhaner med håndbruser til skufer 

og skabe, der rummer mere opbevaringsplads end sædvanligt.
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