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For ti år siden var køkkenscenen
ret skarpt opdelt mellem de
eksklusive håndbyggede køk-
kener til over 500.000 kr. og de

billigere mærker som HTH, Kvik og
Ikea i den laveste ende.

“Det var, som om der kun
fandtes Skoda og Rolls-
Royce. Vi ville gerne være
Volvo og ligge der midt
imellem,” siger arkitekt
Ditlev Rahbek fra Stille-
ben Architects, der lan-
cerede deres køkkenserie
for et par år siden. 

Han ejer firmaet sam-
men med designbutikken

Stilleben, og sammen leverer de et
snedkerbygget forrammekøkken, der
er produceret i Danmark af tysk FSC-
certificeret træ i seks forskellige farver

og messinggreb og hængsler. En typisk
regning ligger et sted mellem 170.000
kr. og 250.000 eksklusiv hårde hvide-
varer.

“Vi er ikke ligefrem billige, men en
almindelig familie vil godt kunne prio-
ritere et køkken fra os. Vi kalder det af-
fordable luxury,” siger Ditlev Rahbek.

I denne kategori af prisvenlige
håndbyggede køkkener finder vi også
bl.a. Det Mondæne Skur, Nicolaj Bo,
Handcrafted Interior og den lille un-
derskov af små snedkerier, der bygger
folks drømmekøkken på bestilling. På
den øverste hylde af luksuskøkkener
ligger bl.a. Garde Hvalsøe og Køben-
havns Møbelsnedkeri, hvor køkken-
drømmene for alvor kan få form af mo-
toriserede jalousilåger, hjemmedesig-
nede detaljer og knortet egetømmer
fra ruder konges tid. Og dem, der stadig

er flest, kan købe et Ikea-køkken til
60.000-70.000 kr. eller mindre, hvis
køkkenet er småt. 

At de skræddersyede snedkerkøkke-
ner vinder frem nu, passer ind i den ge-
nerelle samfundstendens, hvor den
enkelte sætter sig selv i scene på nøgle-
områder. Især køkkenet har høj signal-
værdi, fordi det hænger sammen med
vores smag, livsstil og pengepung.

“Køkkenet må gerne ose af eventyr,
magi og madværksted, uanset om du
rent faktisk bruger meget tid ved kom-
furet,” siger Birgit Tarp, der er indret-
ningsdesigner, ejer af Design Circus og
bl.a. tilknyttet magasinet Bo Bedre
som indretningsekspert.

Du er dit køkken
“Vis mig dit køkken, og jeg skal sige
dig, hvem du er. Køkkenet er så tæt for-

bundet med den personlige livsstil,
hvorfor det bliver attraktivt med et
køkken, som er skræddersyet den en-
kelte og dennes visuelle identitet,” si-
ger Birgit Tarp og tilføjer, at nogle gan-
ge støder drømmen ind i virkelighe-
den, og man erkender, at man ikke har
en halv million kroner til det unikke
drømmekøkken. Men måske 200.000
kr. til en lidt mere standardiseret udga-
ve.

“Med et snedkerkøkken får du dag-
ligt en oplevelse. Det svarer til at have
håndsyede sko, der passer helt perfekt,
og som et andet menneske har syet,”
siger indretningsdesigner Laura
Scheuer Trøstrup fra firmaet The Swe-
et Spot.

Vi vil se naturen
Den overordnede køkkentrend dikte-
rer det nøgne, hvide køkken ude, og in-
de i varmen er malede køkkener i farver
og trækøkkener, hvor naturen får lov at
træde frem i egne farver eller med
overfladebehandlinger, der stadig la-
der træets årer være synlige.

“Mange af os har boet til leje eller i
projektbyggeri med de anonyme, hvide
køkkener, så vi længes efter noget,
hvor vi kan se og mærke træet,” siger
Laura Scheuer Trøstrup.

“Folk har fået forståelse for, at ma-
terialerne kommer fra naturen, og
denne oprindelige ægthed skal gerne
ses,” siger Birgit Tarp.

Begge mener, at interessen for kvali-
tetskøkkener i træ også hænger sam-
men med det nye store fokus på bære-
dygtighed, fordi de holder længere, tå-
ler patina og også kan males op i stedet
for at blive sendt til forbrændingen. De
billigere køkkener er typisk bygget i
spånplader eller melamin, der ikke bli-
ver pænere hak for hak. 

Samtalekøkkenet hitter stadig
“Jeg tror også på, at man får større re-
spekt for tingene, hvis man først har
tænkt sig grundigt om i forhold til egne
ønsker og behov og måske også fået
rådgivning, så køkkenet passer til hu-
sets arkitektur. På den måde bevarer
man tingene længere end for bare
halvandet år siden, hvor et køkken ofte
ikke holdt mere end blot ti år,” argu-
menterer Birgit Tarp.

Begge peger på, at køkkenerne i dag
er fusioneret med stuen og nogle gan-
ge flere rum, så de har mere karakter af
egentlige møbler, der skal passe til re-
sten af indretningen.

De fleste drømmer stadig om et
samtalekøkken, og nogle vælger for at
afbøde banegårdsstemning at indrette
en niche til ungerne eller installere en
skydedør, der er god, hvis man har gæ-
ster lørdag aften. 

“De dage, hvor køkkenet var mors af-
lukkede domæne, er heldigvis ovre,”
siger Laura Scheuer Trøstrup.
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Snedkerkøkkener til den mellemstore pengepung
De senere år er det
blevet muligt at
købe et snedker-
køkken i pris-
klassen mellem
Ikea og ren luksus.
Med andre ord er
boligens svar på
håndsyede sko
blevet billigere,
siger ekspert

Stilleben Kitchen håndmalet i farven Misty Blue, og bordpladen er lavet af linoleum. Det viste eksempel koster ca. 200.000 kr. Et lignende køkken fra Ikea vil koste i omegnen af 60.000-70.000 kr. Foto: PR/ Maja Flink

Køkken fra Nicolaj Bo i oregon pine med hyggekrog. Det samlede køkken er stort og kostede ca. 250.000 kr. inkl. montering
og bordplade. PR-foto

Af Maria
Kentorp

SKRÆDDERSYEDE
KØKKENER

DE NYE SNEDKERKØKKENER
fås nu fra ca. 170.000-250.000 kr.
inkl. montering, eksklusiv hårde
hvidevarer og bordplade. Den kan
nogle gange næsten fordoble
prisen, hvis man er kræsen.

FORTIDENS FORRAMME-
KØKKENER er blevet populære
igen, dvs. et køkken, der ikke
består af moduler, men af et
skelet med en facade. De skal
monteres af en håndværker. 
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Vis mig dit
køkken, og jeg
skal sige dig,
hvem du er

Indretningsdesigner Birgit Tarp


