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KØKKENETS SPISEPLADS ER ET AF DE RUM I VORES HJEM, VI BENYTTER ALLERMEST. HER MØDES 
VI I EN TRAVL HVERDAG OG HOLDER HINANDEN OPDATERET PÅ STORT OG SMÅT. DERFOR ER DET 
MINDST LIGE SÅ VIGTIGT AT SKRUE OP FOR HYGGEN I MÅLTIDETS HØJBORG OG INDRETTE MED 

FUNKTIONELLE OG LÆKRE MØBLER SOM I HJEMMETS ØVRIGE VÆRELSER.

Spisepladsen
ER HJEMMETS SOCIALE 

SAMLINGSPUNKT

SPISEPLADSEN - Sommer 2017

Tidligere var spisestuen et særligt rum, der kun blev 
taget i brug, når der kom gæster til middag, eller hvis 
familien spiste søndagsfrokost. I dag er spisepladsen 
hjemmets sociale hjerte, hvor vi deler dagens oplevelser 
med hinanden. Køkken-alrummet er blevet det mest 
almindelige valg, og maden produceres og nydes i 
samme omgivelser, som vi hyggesnakker, læser og laver 
lektier - både til hverdag og fest. 
”I dag er grænserne mere flydende, i forhold til hvor vi 
arbejder, og hvor vi spiser,” siger indretningsarkitekt 
Trine Boelskifte, indehaver af Boelskifte Interiør & 
Design. Hun har gennem tiden hjulpet mange danskere 
med at indrette sig mere personligt, og hun har en klar 
favorit i sin bolig i København.
”De allerbedste kvadratmeter i vores lejlighed er 
spisepladsen. Det er kongepladsen i vores hjem, fordi vi 
både kan se ind i pejsen, ud gennem vinduet og ind i 
stuen ved siden af,” siger Trine Boelskifte og påpeger, at 
når man bruger så meget tid ved det centralt placerede 
spisebord, er det rigtig smart at indrette sig, så der er 
en god stemning og bliver skabt rammer for samvær og 
hygge.
FLEKSIBEL OG PERSONLIG SPISEPLADS
Ifølge arkitekt Rolf Skov, der designer køkkener for 
Svane Køkkenet, repræsenterer spisepladsen noget 
meget dybt i os. Det kommer blandt andet til udtryk i 
drømmen om det store plankebord midt i stuen, hvor 
vi som en anden italiensk storfamilie samles omkring 
måltidet og oplever fællesskab og nærvær. 
”I mindre boliger er drømmen selvfølgelig skaleret ned, 
men grundlæggende er spisebordet i dag fortællingen 
om, at vi på trods af en travl livsstil stadig har en 
samhørighed med hinanden,” siger Rolf Skov.  

Han mener, at det handler om at tænke fleksibilitet ind 
i indretningen af spisepladsen og eksempelvis have 
et spisebord, der kan trækkes ud og ind, alt efter hvor 
mange man er, eller hvad man skal.
Trine Boelskifte er enig i, at det er vigtigt at vælge 
multifunktionelle møbler, specielt hvis pladsen er 
begrænset. En god spisestuestol, der er let at tage med 
sig rundt i hjemmet, kan blive yndlingsmøblet. Og en 
puf, der egentlig holder til i stuen, kan, hvis den har en 
fornuftig siddehøjde, blive til en ekstra siddeplads, når 
dit barn har en skolekammerat med hjem. 
Hun foreslår at prøve et rundt spisebord frem for de 
klassiske firkantede og rektangulære.
”Et rundt bord er mere organisk. Det er let at flytte rundt 
på og skubbe op mod væggen, eller indrette med ekstra 
siddepladser, og hvis man bliver rigtig mange, kan man 
sætte endnu et rundt bord op,” siger Trine Boelskifte, der 
også er fortaler for, at man udtænker sine egne kreative 
og personlige løsninger.
”Brug dine sanser og udfordr materialerne, så du ikke 
bare køber stangvaren. Design for eksempel dit eget 
bord af rå træbrædder, en gammel dør eller fliser - og 
finde nogle fede ben til,” siger Trine Boelskifte. 

Arbejd med forskellige materialer, 
både rå og fine. Eksempelvis 
MDF-plader og massivt træ.

Vælg et spisebord, der kan tåle 
noget. Der er ikke noget værre, 

end hvis værten render og 
løfter glassene for at lægge 

bordskånere under. 
Miks stole med og uden armlæn. 

Det er hyggeligt og personligt 
med forskellige slags stole. 

Sæt spejle op, evt. fra gulv til loft, 
hvis pladsen er knap. Det gør 

rummet visuelt større.
Gem rodet af vejen. 

Sørg for, at der er nok skabe og 
skuffer i køkken-alrummet til at 

smide ting ind i.
Sæt tapeter op omkring 

spisepladsen. Man kan få 
vinyltapeter, der er perfekte 

i køkkener, fordi de er 
lige til at tørre af.

Kilde: Trine Boelskifte, 
indretningsarkitekt og designer

Spisebordet fra Thors-Design er ligesom 
virksomhedens øvrige plankeborde 

håndlavet af gammelt Azobétræ fra nedlagte 
danske færgehavne. Der er aldrig to stykker 

træ, som er ens. 

TIPS TIL 
INDRETNING AF 
SPISEPLADSEN

ISHØJ · LYNGBY · AARHUS

KOLDING · VIBORG

ODENSE · AALBORG

MAN - FRE 10-20 · LØR - SØN 10-17

MAN - FRE 10-19 · LØR - SØN 10-16

MAN - FRE 10-19 · LØR - SØN 10-17
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instagram.com/ilvabolig

Florence sofa med slidstærkt Soul betræk. Ben i sort metal. L 180 x H 92 x D 75 cm 6.999.- L 200 x H 92 x D 75 cm 7.999.- 
Max lænestol. L 68 x H 83 x D 80 cm 3.999.- Puf 1.999.- Fidel sofabord med bordplade i nudefarvet terrazzo og stel i 
massiv, hvidolieret eg. Dia. 77 x H 46 cm 2.499.- Dia. 50 x H 46 cm 1.599.- Brooklyn gulvlampe i sort 1.499.- Lampen 
kan anvende pærer i energiklasse A++ til E.

NYHED I ILVA
ILVA lancerer nu en helt unik designet kollektion af 
toneangivende møbler og boligtilbehør. Navnet er 
ILVA® Trend og der lanceres en ny kollektion fi re 
gange om året. Formålet med ILVA® Trend er at 
omfavne nye tendenser og stilretninger og give alle 
mulighed for at sige farvel til forudsigeligheden!
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