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Indledning

KVINDER SKABER RUM

PODCAST 
 

Ud over undervisningsmaterialet findes 

podcastserien “De glemte arkitekter”, der 

i seks afsnit sætter fokus på kvinder i dansk 

arkitektur fra 1925-1975. Serien består af seks 

afsnit, og første afsnit – Hvor er kvinderne? 

– introducerer forskerne og formålet med 

projektet. 

Find dem her eller der,  

hvor du finder podcast:

https://realdania.dk/tema/

de-glemte-arkitekter

Episoder

1  Hvor er kvinderne?

2  Kærlighed

3  Alternativer

4  Visioner

5 Vækst

6  Omsorg

Dansk arkitekturhistorie er i dag koncentreret 

omkring nogle få velkendte mandlige skikkelser, 

der ofte fremhæves for markante værker. Historisk 

set har kvindelige arkitekter været sværere at få øje 

på. Men kvinder har også haft en stor betydning 

– ikke mindst for den hverdagsarkitektur, der 

omgiver os alle i form af skoler, parker og almene 

boliger.

I undervisningsmaterialet, som er tilrettelagt 

til Design og arkitektur samt Historie på 

ungdomsuddannelser, præsenteres eleverne for 

en ny måde at gå til arkitekturhistorien på;

Kapitlerne er:

• Kvinderne får deres eget hus

• Velfærd til alle

• Nye måder at bygge og bo på

• Revolution i køkkenet

• Kysten tilhører os alle

 

Materialet er skabt på baggrund af forsknings-

projektet “Kvinder i dansk arkitektur – en ny 

historie om køn og praksis” ved Københavns 

Universitet og udviklet i et samarbejde mellem 

Dansk Arkitektur Center og arkitektur historiker  

og ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen.

 

Eleverne får via artikler, øvelser og arkivmateriale 

et indblik i hidtil ufortalte historier om kvinders 

rolle i arkitekturen. De ufortalte historier 

aktualiseres, når eleverne selv skal analysere og 

reflektere over eftervirkningerne i dag, og overveje 

koblinger til egne omgivelser. Hvordan afspejler 

historien sig i den måde vores arkitektur er 

indrettet på? 

Materialet består af fem kapitler, der hver er sup-

pleret med øvelser, historisk kildemateriale samt 

litteratur og podcasthenvisninger.  

 

https://realdania.dk/tema/de-glemte-arkitekter
https://realdania.dk/tema/de-glemte-arkitekter
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Hjemmegående husmødre
I første halvdel af 1900-tallet var rollefordelingen 

mellem kønnene ofte opdelt efter traditionelle 

kønsopdelte mønstre. Mange kvinder var 

hjemmegående husmødre, som sørgede for 

at holde hjemmet pænt og ordentligt, mens 

manden gik på arbejde, og sørgede for at tjene 

penge til familien. At passe hjemmet i en tid uden 

køleskabe og vaskemaskiner var et fuldtidsjob, 

og for de kvinder, der havde et almindeligt 

lønarbejde oveni, kunne en arbejdsuge nemt 

nærme sig 70-80 timer. Selvom husholdningen 

primært blev varetaget af kvinden, indvarslede 

kvindernes stigende indtog på arbejdsmarkedet 

nye tider og nye liv for mange kvinder.

I løbet af 1950’erne kom der en række tiltag, 

der skulle lette hverdagen for kvinder. Statens 

Husholdningsråd kom med anbefalinger 

til, hvordan husmoderen kunne spare tid i 

køkkenet. Anbefalingerne var baseret på utallige 

videnskabelige undersøgelser. For eksempel blev 

opvaskestativet opfundet, så der kunne spares 

både tid og viskestykker. Og med inspiration fra 

USA fik Danmark de første supermarkeder, hvor 

alle dagligvarer kunne købes under ét tag, og 

de mange ture til de forskellige specialbutikker 

kunne spares væk. 

Køkkendesign og arbejdet med den hjemlige 

sfære har blandt arkitekter ikke haft lige så 

høj status som det at tegne store offentlige 

bygningsværker som rådhuse, pragtvillaer og 

andre iøjnefaldende bygninger. Men køkkenet har 

stor betydning for vores hverdagsliv, og de mange 

nye maskiner, der kom til Danmark efter Anden 

Verdenskrig ændrede arbejdet i køkkenet.

Revolution i køkkenet

En af årsagerne til det store fokus på køkkener i midten  

af 1900-tallet var, at kvaliteten af køkkenerne var meget  

dårlig – ligesom mange boliger var. Her ses et eksempel på et 

køkken i en ældre lejlighed, inden hele ejendommen blev revet 

ned og erstattet af nyt byggeri. 
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Det nye køkken
Fra begyndelsen af 1900-tallet arbejdede 

arkitekter på at skabe bedre boligforhold. I både 

USA og Europa skød nye boligbebyggelser op, 

og målet var at sikre bedre lysforhold og frisk 

luft i lejlighederne samt give adgang til grønne 

områder tæt på boligerne. De mange nye boliger 

var ikke kun til de rigeste i samfundet, men også 

til dem, der ikke havde mange penge. Flere 

arkitekter var inspireret af den amerikanske 

ingeniør Frederick W. Taylor (1856-1915), der var 

optaget af at effektivisere og øge produktiviteten 

på de amerikanske fabrikker. Taylors tanker om 

rationalisering blev overført til byggeriet. I første 

omgang i indretningen af boligen, derefter til 

produktionen af betonelementer til at bygge  

huse med. 

I Tyskland tegnede arkitekten Margrethe  

Schütte-Lihotzky (1897-2000) i 1927 det 

såkaldte Frankfurterkøkken, der var baseret på 

konkrete undersøgelser af, hvordan kvinder 

arbejdede i et køkken. Hun havde en langt 

mere videnskabelig tilgang til designprocessen 

end tidligere arkitekter. Schütte-Lihotzky var 

ansat på den tyske arkitekt og byplanlægger 

Ernst Mays (1886-1970) tegnestue, hvor målet 

var at standardisere boligbyggeriet, så der 

kunne opføres mange billige og gode boliger 

til mindrebemidlede. Margrethe Schütte-

Lihotzky udviklede det nye køkken til de mange 

tusind boligbyggerier, der i årene efter skulle 

opføres i byen Frankfurt am Main i Tyskland. 

Frankfurterkøkkenet vakte opsigt – også i 

Danmark – og banede vejen for en mere analytisk 

tilgang til design af køkkenet og hjemmet.

Arkitekt Margrehte Schütte-Lihotzkys berømte 

Frankfurterkøkken, der var med til at ændre måden køkkener 

blev indrettet på. Selv om det hurtigt viste sig, at det smalle 

køkken ikke var optimalt at arbejde i, var det stadig en 

forbedring af køkkenet i forhold til tidligere.
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Funktionelle køkkener i Danmark
Karen Braae (1882-1962), der var formand 

for Dansk Husmoderforening, havde allerede 

i 1923 efterspurgt en interesse for køkkenet 

fra arkitekternes side. Arkitekt Ingrid Møller 

Dyggve (1890-1967) lyttede, da hun var 

optaget af forbedre bolig- og arbejdsforhold, 

især for kvinder. Hun designede et såkaldt 

mønsterkøkken for Akademisk Arkitektforening 

med udgangspunkt i, at den moderne husmoder 

skulle kunne klare sig uden hushjælp. Køkkenet 

skulle være sundt og hygiejnisk og indrettet så 

det fungerede som et værksted for husmoderen. 

Mønsterkøkkenet var en del af en mindre 

lejlighed, som hun tegnede til Dansk Bygge- og 

Boligudstilling i 1926. I sit arbejde kortlagde Ingrid 

Møller Dyggve køkkenets funktionelle elementer. 

Hun argumenterede for, at en gennemtænkt 

planløsning, et gedigent inventar og god belysning 

var det bedste udgangspunkt for at skabe et 

rationelt og hygiejnisk køkken, hvor husmoderen 

skulle bruge få kræfter og mindst mulig tid på sine 

daglige opgaver. På trods af flere forsøg  

på at nytænke køkkenindretningen i 1920’erne, 

skete der imidlertid ikke de store gennembrud  

i Danmark før 1940’erne.

Forsiden på en rapport om 

køkkener, hvor en kvinde 

har halvdelen af kroppen 

inde i et køkkenskab. 

Omkring hende vælter 

køkkenudstyr ud. Ulla 

Tafdrup mente, at det 

måtte kunne gøres bedre. 

Hun tegnede derfor 

køkkener, hvor det var 

nemmere at komme til 

køkkenredskaberne, og de 

var placeret der, hvor man 

skulle bruge dem.
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1940’erne – bolig- og 
køkkenundersøgelser
Fra begyndelsen af 1940’erne fik flere kvinder en 

central rolle i udviklingen af danskernes bolig. 

I takt med at der i stigende grad blev brug for 

kvinderne på arbejdsmarkedet, kom der mere 

fokus på indretning af køkkenet. Under Anden 

Verdenskrig igangsatte en række offentlige og 

private organisationer en stor boligundersøgelse 

– Fællesudvalgets Boligundersøgelse. Arkitekter 

besøgte, opmålte og interviewede beboerne i 

over 500 lejligheder for at finde frem til, hvordan 

boliger og især køkkenet i fremtiden skulle 

indrettes. I undersøgelsen medvirkede flere 

kvinder. 

Formålet med boligundersøgelsen var at få et 

indblik i livet i boligerne, og undersøge hvilke 

vanskeligheder, der måtte være ved at bo i 

dem. For de medvirkende arkitekter var det 

vigtigt, at en positiv udvikling af boligforholdene 

skulle baseres på objektive oplysninger, der var 

indsamlet på videnskabelig vis. Når arkitekterne 

besøgte lejlighederne registrerede de, hvordan 

beboerne havde indrettet deres lejlighed, men 

de interviewede også beboerne. De blev spurgt 

om, hvordan lejligheden fungerede i hverdagen, 

hvordan brugte de rummene, og hvilke dele 

af boligen de gerne ville have anderledes, hvis 

De mange bolig- og 

køkkenundersøgelser, der 

blev gennemført i 1940’erne 

resulterede i nye måder at 

indrette og designe køkkener 

på. I 1950 åbnede den store 

udstilling Kvinde og Hjem 

i Forum på Frederiksberg, 

hvor kvinder fik utallige 

gode råd og forslag til, 

hvordan de kunne indrette 

deres køkkener og boliger  

i det hele taget. I kataloget, 

hvor vi her ser forsiden, blev 

kvinder opfordret til at tage 

deres mænd og børn med på 

udstillingen, selv om det var 

tydeligt, at kvinderne var 

den primære målgruppe. 
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boligen skulle fungere optimalt i forhold til deres 

hverdag. 

Sideløbende med igangsættelsen af 

Fællesudvalgets boligundersøgelse igangsatte 

to unge arkitekter, Gytte Rue (1918-1993) og 

Rut Speyer (1914-2003) på eget initiativ en 

køkkenundersøgelse. De mente, at det ville 

give god mening at fokusere indsatsen på 

køkkenet, da man i 1930’ernes byggeri stort set 

kun havde opført boligbebyggelser med gamle 

typer køkkener. Kun i ganske få byggerier havde 

arkitekterne rationelt gennemarbejdet køkkenets 

udformning og funktion på trods af, at man i 

udlandet i flere årtier havde arbejdet med at 

rationalisere arbejdet i køkkenet. Kritikken af 

de eksisterende køkkener bundede også i, at 

de oftest var meget små, smalle og dybe – ofte 

under to meter i bredden – og inspireret af 

Frankfurterkøkkenet. Det havde vist sig, at det 

ikke var så optimalt at arbejde i, som man i første 

omgang troede. Derudover blev kvinden isoleret 

fra resten af familien, når hun lavede mad, og 

selv hvis mand eller børn ville hjælpe, var der ikke 

plads. Rue og Speyer mente, at kvinder ved hjælp 

af en mere hensigtsmæssig indretning af køkkenet 

kunne spare både tid og kræfter, når de lavede 

mad og vaskede op – og være mere sammen 

med familien. Den vundne tid kunne med fordel 

anvendes på erhvervsarbejde eller give kvinderne 

frihed til at gøre andre ting. Rue og Speyers 

køkkenundersøgelse blev i 1944 indlemmet  

i Fællesudvalgets Boligundersøgelse.

Som noget helt nyt begyndte de to arkitekter Gytte Rue 

og Rut Speyer at optælle alt, hvad en familie havde i 

deres køkken, når de besøgte dem i forbindelse med 

deres køkkenundersøgelse. Optællingerne blev brugt til 

at finde ud af, hvor mange og hvor store køkkenskabe, 

der skulle være i et funktionelt og moderne køllen.
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Ulla Tafdrup 
1907-1996

Dovenskab som vejen frem
En af de mest indflydelsesrige kvinder i 

1940’erne og 1950’erne var køkkenarkitekt Ulla 

Tafdrup, der stod i spidsen for en række bolig-

og køkkenundersøgelser for det almennyttige 

boligselskab DAB. Hun forklarede i flere interviews, 

at den primære årsag til hendes interesse i 

indretning og brug af køkkener var, at hun ikke selv 

gad bruge tid i køkkenet - hun ville hellere arbejde. 

Dovenskab havde været vejen frem for hende. 

Tafdrup var internationalt orienteret og var 

fra sine mange rejser i Europa og USA på 

forkant med tidens nyeste tendenser. Hun 

bragte både køkkenmaskiner og vandhaner 

med blandingsbatteri med hjem fra en rejser 

til USA i 1949. Med videnskabelig præcision 

kortlagde og analyserede hun husmorens 

arbejdsgange. Unødvendigt mange skridt, 

dårlig, uigennemtænkt indretning og mange 

tunge løft skulle høre fortiden til. Ulla Tafdrup 

ønskede bedre arbejdsforhold i hjemmet, men 

først og fremmest ønskede hun tid til andet og 

mere end husarbejde. Derfor udviklede hun et 

princip for et moderne køkken, der var inddelt i 

tre arbejdszoner: en til kold mad, en til varm mad 

og en opvaskeplads, hvor mad, køkkenredskaber 

og maskiner var placeret tæt på, hvor de skulle 

anvendes. 

Ulla Tafdrups køkkenvidenskabelige 

undersøgelser blev omsat til praksis i blandt 

andet Søndergård Park (1949-50) i Bagsværd, 

tegnet i samarbejde med Hoff & Windinge samt 

havearkitekt Aksel Andersen. Udover at opdele 

køkkenet i arbejdszoner arbejdede hun med at 

åbne køkkenet mod opholdsstuen, der kom til at 

pege frem mod køkkenalrummet.   

Ulla Tafdrups oversigt til de nye beboere (især kvinderne)  

i Carlsro, en almen boligbebyggelse i Rødovre, hvor hun nøje 

har indtegnet, hvor madvarer og køkkenudstyr skal placeres 

i køkkenet. Ved at følge hendes tegning, kunne kvinderne 

arbejde rationelt og effektivt i køkkenet.
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Grethe Meyer 
1918-2008

En moderne kvinde
Arkitekt Grethe Meyer var ligeledes med til at 

reformere danskernes dagligliv. Det gjorde hun 

ikke gennem imponerende bygningsværker, men 

i sit arbejde med industrielt design og udvikling 

af innovativt køkkeninventar og spisestel. Hendes 

stilrene serier Blåkant, Ildpot og glasset Stub blev 

hurtigt kæmpe succeser hos forbrugerne, der 

elskede den nye minimalistiske og ærlige stil.    

Grethe Meyers virke og succes i designverdenen 

skal forstås på baggrund af de første år af hendes 

karriere som arkitekt. I 1944, mens hun stadig var 

studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, 

blev hun som den eneste kvinde ansat på den 

nye publikation Byggebogen – en håndbog til 

byggebranchen. Her samlede medarbejderne 

den eksisterende viden om tidens byggeskik 

og boligindretning. Grethe Meyer deltog også 

i Fællesudvalgets Boligundersøgelse, hvor hun 

var med til at indsamle viden om køkkener og 

køkkenindretning på baggrund af interview og 

besøg hos danske familier, hvor arkitekterne 

grundigt optalte og registrerede alle ting  

i familiens køkken. Den forskningsmæssige 

og teoretiske tilgang til arkitektur udviklede 

hun sidenhen som medarbejder på Statens 

Byggeforskningsinstitut, inden hun i 1960 

etablerede egen tegnestue. Hun ville omsætte 

sin teoretiske viden til praksis, som kunne lette 

hverdagen.   

Med tanke på at pladsoptimere skabte Grethe 

Meyer en række tidløse køkkenstel, der kunne 

stables, og som havde mange forskellige 

anvendelsesmuligheder. Sammen med arkitekt 

Ibi Trier Mørch (1910-1980) designede hun 

Danmarks første stabelbare glas - Stub. Det enkle, 

men fine glas kunne anvendes både til hverdag og 

fest og udtrykte på mange måder det moderne 

samfunds leveformer: Måltidet var blevet mere 

uformelt, servicet gik fra ovn til bord til fryser – og 

det samme glas kunne pludselig bruges til både 

hverdag og fest, men det vigtigste var, at det 

kunne stables og fyldte derfor mindre i skabet.

Eksempel på Grethe Meyers design, hvor der er fokus på 

funktionalitet og at lette hverdagen. Det kan både gå i 

ovnen og tåle at komme i fryseren.
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Grethe Meyer vandt sammen med arkitekt Emanuel Johansen 

en konkurrence om fremtidens køkken i 1951. Indretningen 

byggede på nogle af de samme principper som Ulla Tafdrups.
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Grethe Meyer og Emanuel Johansens 

vinderforslag fra 1951, hvor bordhøjden var 

tegnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig 

kvindekrop på 164 cm – i modsætning til 

meget andet design, der tager udgangspunkt 

i den noget højere gennemsnitlige 

mandekrop.
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ØVELSE

Forskning tyder på, at en stor del af vores design 
udvikles ud fra data om mænd. Det gælder blandt andet 
sikkerhedsudstyr i biler, medicin, offentlige toiletter, vores 
byrum og meget andet. Både Ulla Tafdrup og Grethe 
Meyer var optaget af at indsamle data om kvinders hverdag 
og bevægelsesmønstre. De designede køkkener ud fra 
kvindekroppen, så bordhøjde og skabe passede til kvinder. 
På den måde medvirkede de til at forbedre hverdagen for 
mange mennesker.

Hvem designer vi til? 

Overvej hvordan køkkener ser ud i dag

a.  Hvordan indretter vi køkkener? 
b.   Hvor/ hvordan placerer vi dem ift. øvrige rum? 
c.   Hvad fortæller det, om vores brug af køkkener i dag?

Hvad er et samtalekøkken?

a.  Hvad er formålet med et samtalekøkken?
b.  Hvornår bliver der attraktivt at få etableret 

samtalekøkkener? 
c.   Hvad kan køkkeners indretning fortælle os  

om kønsroller i dag?
d.   Hvilke historiske og samfundsmæssige årsager  

kan ligge til grund for den stigende interesse  
i at have et samtalekøkken?  

Tag et billede af din egen familie i  

en hverdagssituation i jeres køkken

Hvordan er det anderledes end familielivet, om det  
så ud i et Ulla Taftdrup-køkken fra 1950’erne?

1

2

3
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I dag ligger mange køkkener 

i åben forbindelse med 

stuen.
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I begyndelsen af 1950’erne 

var der meget fokus på, 

hvordan det moderne 

køkken skulle indrettes. 

Her kan vi se et eksempel 

på, hvordan arkitekterne 

anbefalede at tegne 

køkkenskabe og -bord 

med udgangspunkt i den 

gennemsnitlige kvindekrop, 

som på det her tidspunkt 

var 164 cm høj.
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(1949). Svend Haunsø, Viggo Sten Møller  

og Bent Salicath
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Forside  Dansk almennyttigt Boligselskab

2   Mogens Falk-Sørensen, Stadsarkivets 

fotografiske Atelier, Kbhbilleder

3  Margarete Schütte-Lihotzkys arkiv, MAK Wien

4 Dansk almennyttigt Boligselskab

5 Ukendt

6 Køkkenundersøgelse 1949

7 Ulla Tafdrup, DAB

8-10  Isabel Bernadette Brammer 

– ejer af Grethe Meyer

12 Handcrafted Interior 

13 Fra Boligen

KOLOFON

© 2022 Dansk Arkitektur Center og  

Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975,  

Københavns Universitet 

Grafisk design: Fie Sahl Kreutzfeldt

www.kvinfo.dk/side/597/bio/622/

