
Bedre kØkkener i landbohjemmene.

Af husholdningskonsulent Bodil Frederiksen, Skanderborg.

Vor opgave er ikke at efterligne amerikanske eller svenske
luksuskøkkener med alle tænkelige tekniske finesser. Men

der er dog god grund til at spørge, hvordan vore landbokøkke-
ner i almindelighed placerer sig overfor kravene om en rime-
lig modernisering.

Det skal siges, at de sidste 3-4 år her har bragt en glæde-
lig ændring. Mange landbokøkkener er allerede moderniseret,
så der er skabt virkelig gode arbejdsforhold; og der er i vide
kredse god forståelse for, at en fortsættelse af dette arbejde ,er
meget påkrævet.

I mark og stald har man moderniseret og mekaniseret, og
man har indset, at det er stuehuset og husmoderens arbejds-
forhold og da specielt køkkenet, der nu må ofres noget på;
men så er det, at det gælder om at få det gjort rigtigt.

Spørgsmålet kan blive, om man, som tilfældet har været
ude i bedriften, skal mekanisere, hvor det kan lade sig gøre,
eller om man skal nyindrette køkkenet, så der bliver bedre
arbejdspladser, kortere ganglinie r, mere tidssvarende koge-
plads o.s.v. Der er foretaget en arbejdsundersøgelse, der havde
til hensigt at belyse dette forhold. Den blev foretaget i en 20
personers husholdning, hvor det jo må være ubestrideligt, at
maskiner er en stor hjælp. Der fandtes kartoffelskræller samt
røremaskine. Undersøgelsen blev foretaget i 3 afsnit, de før-
ste 2 i det gamle køkken henholdsvis uden og med brug af
maskiner, og den 3. undersøgelse foretoges i det delvis moder-
niserede køkken uden maskiner.

I første periode udførtes arbejdet på 9 timer og 5 min.,
i anden på 7 timer og 23 min. og i tredie på 6 timer og 48
min. Det vil altså sige, at tidsmæssigt betyda.r - selv i denne
store husholdning - den hensigtsmæssige indretning mere
end brugen af maskiner. Dermed være ikke sagt, at vi kan
se bort fra maskinelle hjælpemidler; disse skulle gerne blive
mere almindelige efterhånden, men undersøgelsen viser', at vi
skal begynde med at forbedre køkkenerne.

Et køkken bør altid laves til de specielle forhold, der er
rådende i de enkelte hjem. Lige så lidt, som vi kan møblere
vore stuer ens, leve efter den samme madplan og lign., lige
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så lidt kan man tage et køkken fra en bog eller et tidsskrift
og plante det direkte om. Dertil kommer jo så den vanskelig-
hed, der ligger i, at de enkelte rum er så forskellige.

Opgaven er selvfølgelig lettest, om man kan forny hele
inventaret og derved skabe et helt nyt køkken, men det er
desværre ikke alle, der kan tillade sig det, og for dem gæl-
der det først og fremmest om at udnytte de bestående for-
hold rigtigt. Er der kun et enkelt skab og måske kun en ganske
enkelt skuffe, ja, så må man tænke sig om og finde frem
til, hvilke varer og redskaber man anvender oftest det pågæl-
dende sted, og så placere dem der. Der kan også gøres en hel
del for at få plads til mere i et skab; der kan sættes en ekstra
hylde ind, anbringes en reol til glas indvendig på skabslågen
og andet.

Undertegnede stod engang overfor at skulle forbedre
arbejdsforholdene i et køkken hos 2 unge mennesker, der
ikke havde råd til at ofre flere tusinde kroner på et moderne
køkken, men hvor forbedringer var absolut tiltrængte. Man
havde der (som så mange andre steder) sine varer og red-
skaber spredt i 3 rum, nemlig køkken, bryggers og spise-
kammer; der var vand i køkkenet, men ikke afløb.

Der blev ikke ændret ved placeringen af arbejdspladserne,
men skabene under det bestående køkkenbord blev nyindret-
tet som vist på tegningen, man fik vask og desuden et væg..
skab i nærheden af komfuret. Det betød, at man kunne samle
alle de mest brugte varer og redskaber i køkkenet. En arbejds-
undersøgelse godtgjorde, at konen sparede godt 1% time pr.
dag - en ganske pæn tid, der også er værd at tage med for
en travl husmoder.
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Lige et par ord om arbejdsgangen før og nu. Ved bortryd-
ning af en ganske almindelig middagsopvask fremkom gang-
linier som vist nedenfor; efter forandringen sparedes alle
disse skridt, idet man kunne sætte alt på plads samtidig med
aftørringen. Tegningen på side 65 viser indretningen af køk-
kenbordet. Det har vist sig, at placeringen af servicebakkerne
er en særlig stor lettelse; de 3, man bruger mest, placeres
øverst, og man kan da sætte tingene på bakken blot ved
at trække den noget ud. løvrigt bemærkes den ret høje sparke-
sokkel (10 cm), som letter rengøringen; de tilbagetrukne
låger foran vasken gør, at man står mere frit.

Transport af madvarer og redskaber spillede en ret stor
rolle, efterfølgende skitse illustrerer dette forhold.

l"-frå"nsQorf af Redskabero~Madvarer.

Redskaber
FarForandrineen11Min.daglig Hter Forandringen5Min.daglig

,'f Madvater

FerForandringen16Mjn.da~ljg' Efterfor~l1dringen6 Min.dSRlig

De små arbejder som f. eks. at skylle kaffepose er man
ofte tilbøjelig til at se bort fra, men også de tager deres tid og
kan være med til, at arbejdet føles besværligt.

Hermed være ikke sagt, at en virkelig modernisering af køk-
kenerne kan undværes, det er hårdt tiltrængt mange, mange
steder; men de, der af en eller anden grund må skubbe det
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nogle år ud i fremtiden, behøver ikke at lægge hænderne i
skødet og lade stå til. Der er ingen tvivl om, at man i omtalte
køkken regioner kunne have skabt endnu bedre arbejdsfor-
hold, end tilfældet blev, om man havde foretaget en gen-
nemgribende ændring; men det, der blev ordnet, gaven stor
lettelse, og det hlev gennemført for den sum, de unge
mennesker kunne afse til det; og skulle de ad åre ønske sig
et mere moderne køkken, kan man altid tage fat igen.

Men hvad enten man vælger en fuldstændig nyindretning
eller bare får et enkelt skab fornyet, så er det af overordentlig
stor betydning, at man vælger gode materialer og sørger for
at få en fin håndværksmæssig udførelse. Denne lader de fle-
ste steder meget tilbage at ønske; det er en stor og desværre
også meget udbredt misforståelse, at bare det hele ser nyde-
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ligt ud ude fra, så kan hylder og skuffer godt være ubehand-
lede eller højst ferniserede; og der kan godt mangle både
bund og bagklædning i skabene. Der skal tages hensyn til
mange ting, som enhver dygtig håndværker kan klare; men
husmødrene skal gøre opmærksom på, at arbejdet ønskes
udført sådan; det fordyrer det, vil man uvægerligt få til svar!
Ja vel, men husmoderens eller hendes hjælperes tid er også
noget værd, og alle de gange, man sparer tid ved rengørin-
gen, vil sikkert kunne opveje den ekstra udgift, der er for-
bundet med en fin håndværksmæssig udførelse.
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