
   Hvor vi før krisen skulle 
have det hele i stor størrelse, 
dobbelt af alt og en stor spa, 
så går mange i dag efter 
funktionalitet og enkelhed. 
Henrik Hautrup, indehaver af Bad & Stil

 Overdreven luksus i badeværelset er ikke længere 
et ideal, de fleste af os tilstræber. Efter finanskrisen 
er vi blevet mere fokuseret på funktionalitet og på 
at skabe et badeværelse af kvalitetsmaterialer, der 
er nemme at holde, også mange år frem, og som fun-
gerer i den travle hverdag, der er manges virkelighed.

Og  der er vi langt fra drømmen om overdreven 
luksus, men mere virkelighedsnære og hverdags-

praktiske i vores valg, forklarer Henrik Hautrup, 
der er indehaver af Bad & Stil.

”Generelt er der sket en ændring i vores valg af 
badeværelsesinteriør. Hvor vi før krisen skulle 
have det hele i stor størrelse, dobbelt af alt og en  
stor spa, så går mange i dag efter funktionalitet og 
enkelhed. Og vi er i det hele taget mere mådeholdne 
og praktiske, når det kommer til volumen, 
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Funktionalitet trumfer  
luksus i badeværelset
Badeværelset er et dyrt rum at renovere, og derfor 
afspejler vores valg den tid, vi lever i. Så hvor vi før 
krisen ikke kunne få spa og fladskærm hurtigt nok i 
badeværelset, er tendensen nu mere funktionalitet, 
ærlige materialer og langtidsholdbart design.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm
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men vi er så mere bevidste, når det kommer til valg 
af materialer og design”, fortæller han og eksempli-
ficerer:

”For eksempel har vi ikke længere stor efterspørg-
sel efter spa, hvilket vi havde før finanskrisen. En 
spa samler skidt og er svær at gøre ren, og mange for-
binder mere wellness-tanken med det at forkæle sig 
selv med et ophold væk fra hverdagen, hvor velværen 
kan nydes i fred”. 

LÆKKERT MEN LET AT GØRE RENT
Mange efterspørger i stedet et badekar, der dels skal 
posere frit i rummet, dels være let at gøre rent. Men 
det praktiske er i højsædet, når kunderne fysisk af-
prøver badekarret i butikkens udstillingsvindue, for 
det er ikke til pynt, men til praktisk brug, forklarer 
Henrik Hautrup og understreger, at mange går meget 
op i, at både badekar, armaturer m.m. skal være let at 
holde rent.

Det er som regel kvinden i parforholdet, der tager 
de store beslutninger omkring indretningen af 
badeværelset. Hun har fx brugt mere tid på research, 
inden parret står i butikken, forklarer Henrik 

Hautrup. Men manden har 
bestemt en mening. Og den 
er praktisk.

”Mændene afprøver ele-
menterne, vurderer designet 
og mærket samt overvejer, 
hvilke valg af badeværel-
sesinteriør der understøtter 
boligens værdi i forbindel-
se med et evt. fremtidigt 
salg. Kvinder er anderledes 
drevet af en designet drøm, 
og mange ankommer med en 

scrapbog med udklip og ideer”.
Farver, materialer, træsorter og mange andre valg 

diskuteres i butikken, og valgene er ofte klassiske, 
nordiske og langt mere funktionelle længere ud i 
tidshorisonten, end nogle valg i 1970’erne var. De 
fleste ender derfor med det, man i Sydeuropa ville 
karakterisere som koldt og passionsløst – nemlig nu-
ancerne hvid, grå, creme og evt. krydret med sort eg 
og valnød. Enkelte krydrer med modige detaljer, fx 
et terrazzogulv, men her taler vi om maksimalt hver  
10. kunde, siger Henrik Hautrup og tilføjer:

”Stort set alle vælger at holde badekar og brus 
adskilt. Og det tror jeg hænger sammen med, at der 
er forskel på effektiv hverdagsbadning og afslappet 
weekendbadning.”

AT BADE HANDLER OM SEX  
– LIGESOM I OLDTIDEN
I dag er vores samtid massivt domineret af et stort 
fokus på sundhed, fysisk form og skønhed. Og det går 
igen, når vi indretter badeværelser. For det skal være 
en æstetisk oplevelse at bade, en dyrkelse af vores 
krop, sind og seksualitet – og det er langtfra  
en ny tendens.

Martin 
Skrydstrup, 
antropolog og 
fagekspert i Boli-
us, fortæller om 
arkæologiske fund 
af gamle badehu-
se fra oldtiden i 
både Tyrkiet og 
Grækenland, og 
hvordan badekulturen i det gamle Romerrige og 
nærorientalske kulturer har haft en vigtig social 
funktion. For det at bade handlede i antikken ikke 
om renlighed og hygiejne, som først opfindes som 
værdibegreber langt senere, men om at være til skue. 
Badehusene var i antikken scene for disse skuer, 
hvor man mødtes og dyrkede det æstetiske, det sek-
suelle, det sociale ved at bade. 

Og selvom mænd og kvinder badede kønsopdelt, så 
var bademiljøet fuldt af seksuelle vibrationer og fysi-
ske møder mellem mennesker af samme køn, hvilket 
var fuldt ud offentligt accepteret.

”De samme tendenser om posering ser vi i vores 
moderne badekultur, der tager fart i 1990’erne, hvor 
bl.a. designeren Philippe Starck var en af de første  
til at genoptage tanken om badeværelset som et sted, 
vi opholder os, poserer og skal ’andet’ end at bade, 
dvs. en mere holistisk tilgang til hele badeværelses-
tanken.”

En badeværelsesproducent bad konkret designe-
ren Starck om at genopfinde badeværelset – og der 
vælger han at åbne op ind til bruseren med glasaf-
skærmning, trække badekarret ud fra væggen og på 
den måde skabe en ny scene til den æstetiske oplevel-
se, det nu er at rengøre sig selv, fortæller Skrydstrup.

”Den nye, holistiske tilgang stammer i virkelig-
heden helt tilbage fra antikken – at du er en seksuel 
skulptur, når du bader. Derfor er det moderne med 
fx glas som afskærmningen ind til brusekabinen og 
badekarret midt i rummet, hvor du kan sætte scenen 
med lys, champagne og evt. en aften alene med din 
partner. At bade handler langtfra kun om hygiejne i 
dag, men i høj grad om selviscenesættelse, det sensu-
elle og sex”. 

   At bade handler 
langtfra kun om hygiejne 

i dag, men i høj grad om 
selviscenesættelse, det 

sensuelle og sex.
Martin Skrydstrup, antropolog og 

fagekspert i Bolius

Vidste du, at …
... 47.000 beboede 
boliger i Danmark 

(ikke kollegier m.m.) 
ikke har eget bad.
Kilde: Danmarks Statistik

Fra das til design
Bad og toilet gennem tiden: 

Vidste du, at …
... vi danskere 

gennemsnitligt bruger 
42 liter vand pr. bad. I 
gennemsnit tager et 

brusebad 6,5 minutter.
Kilde: Danske Vandværker &

YouGov for Bolius 2015

For lidt over 100 år siden sked vi på spanden i baggården, kun 
skærmet af en tynd træplade, hvor alle kunne høre med. I dag 
bruger vi store summer på i designede rammer at pleje krop og 
sjæl i, for det skal se godt ud. Paradoksalt nok har vi aldrig været 
så private om vores toiletærinder – og vi har glemt, hvordan en 
almindelig krop ser ud.

Af: Louise Skøtt Gadeberg

 Forrette sin nødtørft. Besøge det lille hus. Lave 
nummer to. Kært barn har mange navne – formentlig 
fordi det ikke er særlig socialt acceptabelt eller læk-
kert at kalde en lort for en lort, om man så må sige. Vi 
taler nemlig helst ikke om, hvad vi laver på toilettet, 
vi foretrækker bestemt at gøre det i eget selskab, og 
det ville være dejligt, hvis det ikke lugtede så fælt 
og ingen opdagede vores ærinde. Og det på trods af 
at det at have afføring er cirka lige så naturligt for 
mennesker som at trække vejret.

Alligevel bruger mange af os store summer på at 
indrette badeværelset. For ud over det ikke-italesat-
te toiletbesøg udspiller der sig her en anden væsent-

lig del af vores moderne velbefindende – badet. I dag 
er badeværelset også scene for vores opretholdelse af 
et hygiejneniveau, som aldrig er set lige i historien. 
Og vi går så meget op i indretningen af de trods alt 
private badegemakker, der skal være funktionelle 
og designlækre, at vi stolt viser dem frem for venner 
og naboer. En skærende kontrast til vores privathed 
omkring vores konkrete bade- og toiletaktiviteter.

APOTEKEREN GIK FORREST MED VANDSKYL
For ikke så forfærdelig længe siden var det at forrette 
sin nødtørft en temmelig offentlig og ikke tabubelagt 
del af hverdagen. På landet gik man enten ud i stal-

Retirader var 
navnet på de 
små skure med 
latrintønder, 
som stod i 
baggårde både 
i København 
og provinsen. 
Billedet her 
tilhører i dag 
Rønne Byarkiv 
og stammer 
fra den  lokale 
fotohandel 
Polyfotos arkiv. 
Det er uvist, 
hvornår bille-
det er taget.  
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den og klarede sine sager omgivet af dyrene eller tog 
plads på dasset, hvor der snildt kunne sidde flere på 
rad. Og sådan fortsatte det langt op i det 20. århund-
rede, før de sidste landsteder også fik træk og slip.

Men i byerne forholdt det sig anderledes. Den 
stigende befolkningstæthed ved indgangen til det 
19. århundrede betød blandt andet et massivt pres på 
de toiletfaciliteter, som alle måtte dele – dvs. dasset 
i træskuret i gården. Her kunne alle se, hvem der 

skulle hvornår og hvor længe – alle 
deltes om de samme få, uhumske 

lokummer. Og hygiejne og vi-
den om at holde sig ren eksi-

sterede ikke i almindelige 
menneskers bevidsthed, 
fortæller Inger Wiene, 
museumsinspektør på 
Københavns Museum.

”Dasset i gården stod 
før 1800-tallet oven på 

udgravede, underjordiske 
gruber, hvor efterladenska-

berne landede nede. Og når 
disse var fulde, kom natman-

den med sit store suppeske-lig-
nende remedie og tømte gruberne og 

kørte indholdet ud til særlige latrinpladser, fx på 
Christianshavn. Brugsvand havde man adgang til 
via en pumpe i gården, men da trævandrørene løb 
tæt på de utætte afføringsgruber, var vandet natur-
ligvis forurenet og kunne ikke drikkes,” fortæller 
hun og fortsætter:

”Sådan fortsatte det op igennem 1800-tallet, og 
selvom der allerede i 1850’erne var etableret klo-
akker til spildevand, blev disse ikke brugt til urin 
og afføring, fordi magistraten (datidens kommune, 
red.) ikke ønskede at miste de indtægter, man havde 

ved at sælge latrinen til bønderne på Amager.”
Men sidst i 1800-tallet starter en eksplosiv udvik-

ling af den alt for overfyldte by, der nærmest vælter 
ud over egne volde. Brokvartererne opstår som resul-
tat af moderne, kapitalistiske ejedomsspekulanters 
investeringer i billige boliger med en økonomisk ge-
vinst for øje. For med industrialiseringen i vækst og 
et stadig mere mekaniseret landbrug skal der bruges 
flere og flere boliger til arbejderne.

”De nye boliger i brokvartererne ligger højt stablet 
og tæt pakket – og de har også das i gården. Man tæn-
ker endnu ikke toilet eller bad som en del af boligen, 
og man er stadig 2 opgange om at dele 2 das i gården. 
Til gengæld har man flere steder i de nye brokvarte-
rer indlagt vand i køkkenet eller på korridorgange-
ne,” fortæller Inger Wiene og tilføjer, at hygiejnetil-
standene i indre København var kaotiske.

Sådan står det til op igennem hele 1800-tallet. 
Kloakkerne eksisterer, men man besørger stadig i 
en spand i gården. Først omkring år 1900 installeres 
de første vandskyllende toiletter i København – dog 
kun hos det bedre borgerskab. Et af de første blev 
installeret i den lokale apotekerbolig på Vesterbroga-
de. I starten af 1900-tallet får man forbedret kloakka-
paciteten, så de stadig flere vandskyllende toiletter 
kunne skylle latrinen ud i havet bag Kløvermarkens 
pumpestation, dvs. uden om det indre havneløb. 

”Det var selvfølgelig en udvikling, der tog tid. 
Selvom det første vandskyllende toilet blev instal-
leret ved indgangen til det 20. århundrede, så var 
der mange boliger – og især på landet – der langt op i 
det 20. århundrede måtte nøjes med das i gården. Og 
selvom latrinen nu ledes uden om det indre havne-
løb, hvor mange badede, var der stadig utrolig be-
skidt i byen og i havneløbet. Man vidste godt, det var 
sundhedsskadeligt at bade her, men der var ingen 
andre muligheder for arbejderbørnene end at besøge 
badeanstalterne langs havnen. Kvinder badede dog 
aldrig herude – det gjorde man simpelthen ikke,” 
forklarer Wiene.

DANSKERNE SKULLE OPDRAGES TIL HYGIEJNE
De nye kommuneskoler skyder op i slutningen af 
1800-tallet, og i løbet af første halvdel af det 20. århund-
rede bygges der også badeanstalter, og badet og hygiej-
nen bliver en stadig større del af danskernes hverdag 
– helt i tråd med tidens ideal om renhed i ånd og sjæl.

Men udviklingen mod bedre hygiejne krævede 
en kickstart. Derfor lokkede man med både vaske-
huse, brugsforening, bibliotek og frisk luft for at få 
københavnerne til at flytte ud af den overtrængte 
by og ud på brokvartererne. Brumleby på Østerbro 
var det første forsøg på at lokke folk ud af byen. Men 
boligerne var stadig alt for få og byens tæthed stadig 
en sundhedsmæssig udfordring.

”Derfor forsøger man fra det offentliges side at 
opdrage folket til at se vigtigheden i at være ren og 
holde en vis hygiejnestandard. Konkret lyder forma-
ningen på et bad om ugen – og det holder sådan set 
frem til 1970’erne,” fortæller Inger Wiene.

Hygiejneopdragelsen gælder også toilettet. Det  
vandskyllende toilet etableres i stadig flere baggårde 
i første halvdel af det 20. århundrede, men at få det 
op i eget hjem er problematisk, da lejlighederne i 
brokvartererne ikke er bygget til det.

”Situationen begynder at ændre sig omkring 
1950’erne, hvor den almindelige arbejder får råd til 
eget parcelhus i forstæder som fx Ballerup, og her 
bliver det almindeligt med eget bad og toilet. Nye 
lejligheder bygges også med bad og toilet, og hele 
dette skift handler meget om kernefamilien som 
institution, der styrkes i denne tid, og bliver den fore-
trukne enhed i samfundet. Og en kernefamilie skal 
have sin egen base – og derfor også eget toilet og bad,” 
konstaterer Wiene.

Byfornyelsen og saneringen af brokvartererne 
på Nørrebro tager fat i 1970'erne og 1980’erne, hvor 
meget byggeri helt nedlægges i den sorte firkant 
til fordel for nybyg. I 1990’erne er turen kommet til 
Vesterbro, men her bevares mange facader og der 
ryddes grundigt ud i baggårdene, så her bliver plads, 
lys og luft. Lejligheder slås sammen, så toilet og bad 
over kosteskabsstørrelse bliver muligt.

”Meget har ændret sig omkring vores bade- og 
toiletkultur gennem det 20. århundrede”, konstate-
rer Inger Wiene: ”Engang gik vi stort set ikke i bad og 
forrettede vores nødtørft, hvor det passede. I dag ta-
ler vi ikke om, hvad vi laver, når vi er alene på toilet-
tet, og det er et problem, hvis et menneske lugter af 
sved. Sådan var det ikke for bare 50 år siden –  derfor 
er der også i dag et kæmpe marked for produkter, der 
kan fjerne uønsket lugt eller hårvækst. Men det er 
en paradoksal udvikling. For sideløbende med vores 
hygiejnehysteri er vi blevet mere forleg-
ne, og selv små børn vil ikke bade 
sammen med andre børn efter 
gymnastikundervisningen, 
og nogle finder det endda 
grænseoverskridende 
at  gå i svømmehallen 
– ja, vi har simpelthen 
glemt, at almindelige 
kroppe ikke ser ud som 
i magasinerne – og at 
det er naturligt at gå på 
toilettet”. 

I mange 
år var et 

ugentligt bad 
normalen for 

de fleste som 
her på Viggo 

Johansens 
maleri fra 

1888 "Børne-
ne Vaskes" fra 
kunstmuseet 

Ordrupgaards 
samling.

Et helt nyt toiletdesign bliver nu også præsenteret  i et miljø, der kan minde om et 
gammeldags das. Fx Knud Holschers helt nye design for producenten Ifö.

Vidste du, at …
 ... kun 20 procent af 

københavnerne vasker 
hår alle ugens 7 dage. 

Sønderjyderne har 
landets mest  

nyvaskede hår..
Kilde: TreSemmé

Vidste du, at …
 ... koldt vand fra hanen 
kan koste fra 35 til 75 
kroner pr. kubikmeter, 
dvs. et gennemsnitligt 

koldt bad på 42 liter 
koster fra 1,47 til 3,15 kr.

Kilde: Danske Vandværker



Forudsætninger for cirkapriser
Priserne i denne grafik er beregnet ud fra V&S, prisbø-
gerne fra Byggecentrum. Alle priser her er inklusive 
arbejdsløn, materialer og moms.
Bemærk, at arbejdsløn, materialer, specialdesign mm. 
altid kan variere alt efter bopæl og designpris.

Badeværelset er et af husets dyreste rum at istandsætte, medmindre du 
blot vil have nyt interiør på samme placeringer som før. Det dyre er nemlig 
at flytte rundt – og tilmed er flere opgaver afhængige af  hinanden,  
hvorfor du skal have flere håndværkerfag på besøg. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg/  
Tine Rensch Sode, fagekspert i Bolius  
Illustration: Rikke Ahm

Det koster dit nye badeværelse

TOILET – NY PLACERING OG SANITET
Gulv ophugges, nyt afløb etableres, lokal betonstøbning, 
trækning af nye vandledninger, evt. udhugning af gulv, ny 
vådrumsmembran, nye fliser på gulv (6 m2):
Cirkapris: 35.000-45.000 kr.

GULV, INKL. GULVVARME,  
NYT AFLØB OG NYE FLISER

Eksisterende badeværelse, hvor 
der skal hugges gulv op, graves ud, 

isoleres, støbes ud, armeres, lægges 
gulvvarmeslanger, vådrumsmembran, 

samt nye fliser:
Cirkapris: 42.600-55.000 kr. 
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VENTILATOR I LOFTET
Forudsætning: 1-planshus, hvor afkast kan 
føres ud igennem loftrum og over taget:
Cirkapris: 6.700 kr.

NYT OVENLYSVINDUE
Inkl. vindue og montering:
Cirkapris: 20.000 kr.

NEDHÆNGT LOFT
For et loft på ca. 6 m2:
Cirkapris: 6.000 kr.

SPOTS I NEDHÆNGT LOFT
Dvs. montering af lamper og  
ledninger m.m.:
Cirkapris: 5.000 kr.

Alle installationer er nye, 6 m2 

stort rum, nye afløb, nye vandrør, 

udgravning til isolering, gulvvarme, 

nyt og fritstående badekar, ny 

sanitet, alle overflader (vægge 

og fliser), inkl. arbejdsløn og 

materialer:

FORUDSÆTNINGER FOR CIRKAPRISER
Priserne i denne grafik er beregnet ud fra 
V&S, prisbøgerne fra Byggecentrum. Alle 
priser her er inkl. arbejdsløn, materialer 
og moms.
Bemærk, at arbejdsløn, materialer, 
specialdesign m.m. altid kan variere alt 
efter bopæl og designpris.

Kilde: Tine Rensch Sode, fagekspert i Bolius

VÆGGE, INKL. FLISER, SPEJL OG 
HÅNDKLÆDETØRRER
Areal på rum: 6 m2, højde på 
flisevæg: 2 m, inkl. indmuret spejl, 
vådrumsmembran samt vandbåret 
håndklædetørrer:
Cirkapris: 66.000-75.000 kr.

BADEKAR, FRITSTÅENDE
Inkl. vandtilførsel (samt tilknytning til 
eksisterende vandtilførsel og afløb):
Cirkapris: 15.000 kr.
Cirkapris for et designerbadekar, fx 
Philippe Starck: 42.000 kr.

ARMATURER
Køb og montering 

af nye armaturer ved 
eksisterende vand:

Cirkapris, vandhane: 
3.500 kr.
Cirkapris, 

blandingsbatteri 
+ bruseslange + 

brusehoved:  
4.000 kr.

TOILET  
— NY SANITET
Køb og tilslutning 
af nyt toilet ved 
eksisterende vand 
og afløb: 
Cirkapris: 9.500-
15.000 kr. 

HÅNDVASK – NY PLACERING, SANITET OG ARMATUR
Gulv ophugges, nyt afløb etableres, lokal betonstøbning, 
trækning af nye vandledninger, evt. udhugning af gulv, ny 
vådrumsmembran, nye fliser på væg (vandledning/ 2 m2) 
og gulv (6 m2):
Cirkapris: 36.600-44.000 kr.

HÅNDVASK – NY SANITET OG ARMATUR
Køb og tilslutning af ny håndvask inkl. 
armaturer ved eksisterende vand og afløb:
Cirkapris: 6.600-9.000 kr. 
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Badeværelsets placering i huset kan være en udfordring, når 
der både skal være plads til wellness-drømme, funktionalitet og 
hele familiens morgenrutiner. 5 arkitekter giver her hver sit bud 
på et funktionelt badeværelse, der hver især rummer nogle af 
de drømme og funktioner, mange af os ønsker os.
Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Christina Kayser Onsgaard, Andreas Mikkel Hansen, Martin Dyrløv, Pia Enghild

Sådan indretter du  
bedst badeværelset

ARKITEKTERNES RÅD: 

SKAB HULER OG LUK LYSET IND I KÆLDEREN

ARKITEKT RASMUS SKAARUP FORTÆLLER:
Hvad var grundtanken bag badeværelset?
"Udgangspunktet var et hus med mange små rum og kælderrummet som det 
eneste rum, der var stort nok til et lækkert badeværelse. Til gengæld var det svært 
at gøre så stort et rum hyggeligt og intimt, og det ser mærkeligt ud med alminde-
ligt badeværelsesinventar i så stort et rum, så vi måtte skabe en falsk væg for at få 
lidt struktur i rummet".
"Desuden var det meget vigtigt, for at rummet ikke blev for bryggersagtigt, så 
derfor valgte vi kalkstensfliser og ikke prægede fliser, fordi det ægte materiale 
har en helt anden dybde og struktur og lunhed over sig. Og så stort et rum havde 
brug for en stoflighed og anarkistisk materialestruktur. Så må vi leve med, at de er 
møgbesværlige at afkalke".

Hvad fungerer særligt godt?
"At her er så levende og rustikt og samtidig roligt. Det er ikke et fint badeværelse 
med parfumer på rad, men her er plads til vasketøj, strygebræt, tørrestativ osv. 
Skulle jeg gøre noget om, ville jeg bygge endnu mere skabsplads. Man får aldrig 
nok".

Tips til at indrette bad i kælderen?
"Store kælderrum skal brydes op – skab nicher med en væg og tekstur med natur-
materialer. Og husk dagslys. Vi er så heldige at have lys fra 2 sider, men havde vi 
ikke haft det, havde vi installeret det. For det giver et helt anderledes indbydende 
rum, at du kan følge dagens rytme".

Pris: 300.000-350.000 kr. 
Natursten gør det markant dyrere, da de skal saves individuelt og kan ikke ridses 
og knækkes som almindelige klinker.
Tid: Ca. 7 uger, hvis du hyrer professionelle håndværkere til opgaven.

Fliserne markerer over-
gangene mellem de 

forskellige funktioner; 
de horisontale små 
naturfarvede fliser i 

opholdsdelen og de 
klassiske hvide fliser i 

bruseren og ved bade-
karret. Fliser købt hos   

Starck, bademøblerne 
har  Rasmus Skaarup 

selv bygget. 

Rasmus Skaarup har sammen med Rasmus 
Frimer Andersen tegnestuen 2r arkitekter. 
Medlem af Danske Boligarkitekter. 

Se flere fotos her:  
www.bolius.dk/kaelderbad.dk
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BIND UDE OG INDE SAMMEN

ARKITEKT RASMUS BAK FORTÆLLER:
Hvad var grundtanken bag badeværelset?
"Vores familie har et meget aktivt udeliv, og da vi nyder at bade ude året rundt, vil-
le vi binde muligheden for det sammen med vores indendørs badeværelse, hvor 
vi ikke har så meget plads. Efter at min kone og jeg kom hjem fra en ferie, hvor vi 
havde badet ude, begyndte idéen at tage form, så pladsmanglen blev til mulighe-
den for en helt anden badeoplevelse i tråd med vores passion for udeliv".

Hvad fungerer særligt godt?
"Jeg kan godt lide oplevelsen af, at inde og ude flyder sammen. Når man arbejder 
med de rå og minimalistiske materialer inde, er det godt at bringe naturens bløde 
nuancer og årets skiften ind i rummet, der giver en særlig magi i spændingsfeltet 
mellem den bløde og samtidig utæmmelige natur og så den stringente indret-
ning inde. Og jeg oplever, at flere og flere søger disse overgange".

Tips til andre, der vil have udebad koblet til indebad?
"Vær ærlig i din brug af materialer, og lad dem gå igen både ude og inde, så tinge-
ne snakker sammen og skaber en følelse af flydende sammenhæng.
   Vælg også ’materialiteter’, fx klinker, der klæder dit hus. Men vær også modig og 
skab en kontrast eller kant ved at eksperimentere med det, der kan skiftes ud for 
en overskuelig pris, fx kunst eller armaturer".

Pris: 15.000 kr. 
– kommer du langt for. Vi har desuden bygget selv og brugt billige råmaterialer.
Tid: 1-2 weekender.

ALTERNATIVE FORMER UNDER SKRÅVÆG

ARKITEKT MERETE RASMUSSEN FORTÆLLER:
Hvad var grundtanken bag badeværelset?
"Rummet var lille, så vi rev alle skunke ned for at få mere plads. Desuden ville fami-
lien have lys og rummelighed, hvorfor vi satte rigelig med vinduer i skråvæggen 
og valgte en let afskærmning til brusenichen. Familien ønskede sig også well-
ness, men der var ikke plads til et badekar i rummet, før vi fandt på løsningen med 
at bygge et plateau op og lade badekaret stå på skrå i rummet. Plateauet - eller 
kanten - gjorde det også pludselig muligt at have bog, drink eller Ipad med i bad 
så at sige.
   Rent funktionelt er det her badeværelse nemt at gøre rent, for der er ingen små 
kroge, men store flader. Og så er der en æstetisk helhed i rummet, synes jeg, som 
gør det til en rolig, samlet oplevelse at opholde sig her".

Hvad fungerer særligt godt?
"Kombinationen af, at rummet fungerer godt for familien i hverdagen, og samtidig  
som det rolige rum, den enkelte kan have brug til at slappe af eller fordybe sig i 
alene – det er temmelig funktionelt".

Tips til at indrette bad under skråvægge?
"Udnyt skunken og sæt ovenlysvinduer i for at skabe rum og luftighed. Gå efter 
rene flader og former, så der ikke er for mange hjørner du skal gøre rent i – og vær 
ikke bange for at bruge en farvet flise, der kan skabe karakter i rummet. Og vælg 
gulvvarme. Det bliver du glad for i længden".

Pris: Ca. 500.000 kr.
Men her er valgt meget dyr sanitet og armaturer.
Tid: Ca. 3 måneder.
Håndværkerne kan ikke være der samtidig, og dele skal tørre op, sætte sig m.m. 
Også ovenlys tager tid, men har du dem i forvejen, kan du regne med 2 måneder.

Efter at loft og skunk 
er fjernet, strømmer 
lyset ind i rummet 
gennem tagvindu-
erne. De smukke 
svungne linjer på 
badekarret leder 
tankerne hen på et 
romersk bad.

En ferie under varmere himmel-
strøg inspirerede Rasmus Bak 

og hans hustru til at indrette et 
udebad lige uden for husets 

badeværelse. Den glidende over-
gang mellem inde og ude betyder 

samtidig, at badeværelset inde 
virker større og mere luftigt.

Rasmus Bak, indehaver af tegnestuen Baks 
Arkitekter. Medlem af Danske Boligarkitekter.

Merete Rasmussen har sammen med sin 
mand, Per Birch Nielsen, tegnestuen Birch & 
Rasmussen. Medlem af Danske Boligarkitekter. 

Se flere fotos fra badeværelset her: 
www.bolius.dk/buetbad
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MEDITATION OG SAUNA 

ARKITEKT ALLAN LORENZEN FORTÆLLER:
Hvad var grundtanken bag badeværelset?
"Familien her ønskede sig en tilbygning med kontor og gæsteværelse, og da 
snakken faldt på badeværelse, ønskede faren sig et sted at meditere og nyde stil-
heden i en sauna. Men da disse funktioner ikke optimalt kan klemmes ind mellem 
toilet og håndvask, måtte vi tænke alternativt".

Hvad fungerer særligt godt?
"Løsningen blev at lade tilbygningen gå om hjørnet på huset og et niveau ned, 
hvilket gav den ønskede ro og fred til meditationsrummet, som har husets skøn-
neste udsigt, og saunaen som får 'fred'.

Tips til andre, der ønsker meditationsplads eller sauna?
"Det er voldsomt at tænke nybyg eller tilbygning, fordi du ønsker dig en sauna. 
MEN: Pønser du alligevel på at bygge om, så få en arkitekt til tænke dine idéer 
sammen.
   Skab et rum i rummet til den funktion, der kræver ro. Træk funktionen væk, 
afskærm, skift materialer, nedsænk funktionen, så det får sin egen fredelige zone, 
der kalder på en og drager en, fx som meditationspladsen her, der er meget lys 
og har en fantastisk udsigt".

Pris: Infrarød sauna: 15.000-18.000 kr. 
Den varmer dig op indefra og bliver hurtigere klar end en klassisk sauna.
Meditationspladsen er en del af ombygningen og giver økonomisk bedst mening 
sammen med en generel ombygning.
Tid: Afhænger af evt. tilbygning, da saunaen er præfabrikeret.

Fra afdelingen med bad, toilet og 
håndvask træder man et par trin 

ned i en afdeling med en infrarød 
sauna i træ. Foran den er en lille 

wellness-plet, hvor man  kan sid-
de og meditere med kig  til den 
store have. De hvide fliser er fra 

Evers, og i den mørke niche er der  
lavasten fra Made a Mano.

Allan Lorenzen fra Tegnestuen Lorenzen er 
medlem af Danske Boligarkitekter. 
 
Se flere fotos fra badeværelset her: 
www.bolius.dk/nysauna



Læs mere på  
facebook

Se flere fotos af de gamle badeværel-
ser, før de bliver bygget om   
facebook.com/boliusdk/baderum
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 Vi råber og skriger ad hinanden, 
tisser i haven, børster tænder i køkke-
net, holder os og arbejder med vores 
private grænser, så der til nød kan 
være andre til stede, når man skal. 
Hilsen 3 børn, 2 voksne og en hund, 
der har fast plads bag ved toilettet.
PIA VIBEKE LARSEN

 Vi er 2 voksne, 1 barn og 1 teen-
ager samt indimellem også hans kæ-
reste. Vi klarer det ved vaner. Hvem 
går i bad hvornår, strenge regler om 
hvor lang tid man må bade og være 
på wc om morgenen. Og så ved ikke 
at være for blufærdige: En kan bade, 
en anden på wc, og en tredje kan 
børste tænder. Det praktiserer vi dog 
ikke, når kæresten er her.
MAJ-BRIT PETERSEN

 Vi er 1 voksen og 2 børn om et 
badeværelse af rimelig størrelse. 
Det er kun for alvor et problem, når 
begge børn skal på toilet samti-
dig, og det hænder så ikke kun om 
morgenen. Min søn har sommetider 

facebook.com/boliusdk

 En kan bade, en anden på wc, 
og en tredje kan børste tænder

Vis os dit gamle badeværelse

Vi tisser i hegnet, børster tænder i køkkenet og dropper 
blufærdigheden, lød svarene fra Bolius' venner på Facebook, da 
vi dels bad dem fortælle om at være mange om ét badeværelse, 
dels vise fotos af deres gamle originale badeværelser. 

været udenfor og tisse i hegnet. Vi 
bader alle om aftenen, og når børnene 
skal have hjælp til tandbørstningen, så 
foregår det der, hvor jeg er i huset, og 
ikke nødvendigvis på badeværelset. Da 
jeg var barn, havde jeg en overgang 
en ekstra tandbørste på værelset for 
at undgå køen. Det kunne godt blive 
løsningen her, når børnene bliver større 
og kræver mere privatliv og lukket dør 
på badeværelset.
MALENE MULLE HYGUM

 Vi er 2 voksne og 2 børn. Vi har en 
stor bruseniche med 2 brusere, det er 
super lækkert, vi kan gå to i bad sam-
tidig. Og her kan man altså sagtens 
sidde på toilet, mens en anden fx er i 
bad. Vi har dog også et andet badevæ-
relse, men det bruges sjældent.
GITTE FELDBORG

 Vi har et badeværelse og har fået 
installeret en vask med 2 vandhaner 
og stort spejl. Derudover bader vi 
børnene om aftenen, mens vi selv tager 
bad om morgenen. MEN vi er i proces, 

hvor vi forlænger huset,og i den nye 
del placerer vi et badeværelse, så 
foranstaltningerne er mere af nød 
end af lyst.
NICOLAI MOMBERG

 For tiden er det kun vores 2 
halvstore børn, der skal ud af døren 
om morgenen. Den mindste går i 
bad om aftenen, og den store går i 
bad, inden den mindste står op. At 
sætte hår og pudre næse behøver 
ikke at foregå på badeværelset. Da 
vores søn blev konfirmeret var vi 7 
om ét badeværelse - vi fik faste tider, 
og det gik som smurt, så sværere 
behøver det ikke at være.
NAJA RAAHAUGE

1968
JAKOB LIND TOLBORG

1950'erne
TINA PLENGE HENRIKSEN

1972
NICOLINE ROSE

1976.
NINA MØLLER-NIELSEN

RENT RUM MED PORT TIL POOL

ARKITEKT METTE NYGAARD FORTÆLLER:
Hvad var grundtanken bag badeværelset?
"Badeværelset lå nogenlunde her før, men er blevet slået sammen med en 
gammel sauna, som familien ikke brugte. Så det blev et mere rent rum, og det gav 
både plads til både en dør og skydedør, som kan åbne helt op og give et naturligt 
flow mellem ude og inde. Så når de står i brusekabinen, kan de skimte havet igen-
nem stuevinduerne i vinkeldelen af deres hus.
   Samme flise går igen i både badeværelse, hall og bryggers, hvilket giver en god 
homogenitet og et roligt flow. Lyssprækken langs væggen var der ikke før – der var 
kun et lille ovenlys – men den er gjort lige så lang som væggen, og det elektriske 
lys er også skjult heroppe, så det er en lang lyskilde. Desuden har rummets øvrige 
spots også lysdæmper på, så hyggestemningen i karbadet kan understreges 
med dæmpet belysning".

Hvad fungerer særligt godt?
"At ude- og inderum hænger så godt sammen, at du kan stå i bruseren og mærke 
den friske morgenluft trænge ind. Soveværelset ligger bag væggen med håndva-
sken og er forbundet til badeværelset med en skydedør, så man kan tale med sin 
mand i sengen, mens man bader".

Tips til indretning af bad med udgang til pool?
"Overvej, om du kan erstatte et almindeligt vindue med en dør eller en skydedør i 
glas. Det giver meget lys og er meget funktionelt. Og der er masser af muligheder 
for afskærmning, der tillader udkig uden indkig. Overvej alle muligheder for at 
åbne op, for jo mere lys og luft du får ind, jo bedre sammenhæng".

Pris: 150.000-200.000 kr. 
Det er prisen, hvis du ikke skal flytte toilet, badekar m.m. Bygherren her har des-
uden selv bygget det meste.
Tid: Ca. 3 måneder.

Badeværelset her ligger i tilknyt-
ning til soveværelset. Fra badet 

kan de heldige ejere træde 
direkte ud i haven og få sig en 

dukkert i poolen. De store fliser 
på 60 x 60 cm er fra hollandske 

Royal Mosa, serien Greys.

Mette Nygaard har tegnestue i både Aarhus 
og København. Se flere af hendes projekter på 
www.danskeboligarkitekter.dk



Kan du blive syg 
af ikke at bade?

    "Hvor ofte det er nød-
vendigt at gå i bad, 
afhænger af, hvordan du 
definerer nødvendighed. 
Der findes ikke håndgri-
belige beviser på, at det 
er nødvendigt at bade 
dagligt eller i det hele 
taget så ofte, som vi gør 
i dag. Du dør altså ikke af 
ikke at gå i bad hver dag", 
konstaterer overlæge Bri-
an Kristensen fra Central 
Enhed for Infektionshy-
giejne på Statens Serum 
Institut.

    Han kender hverken til 
undersøgelser eller ældre 
eller nyere dokumentati-
on for, at det er nødven-
digt at gå ofte i bad fx 
hver dag, for at nedsætte 
risikoen for infektioner 
og dermed at blive syg af 
manglende hygiejne.

    Alt andet lige må et 
menneske bære færre 
bakterier på sin krop, 
når de holder en daglig 
hygiejne – men er du ung 
og rask, gør det ikke no-
get, at du skruer ned for 
frekvensen, hvis du skal 
på Roskilde Festival eller 
brækker et ben og holder 
sengen, forklarer Brian 
Kristensen.

    "Men er du ældre og skal 
indlægges, så er hygiejne 
et meget vigtigt parame-
ter at pleje, da mange 
syge mennesker med 
svækket immunforsvar 
er tæt samlet, og fordi du 
udskiller flere mikroor-
ganismer, når du er syg. 
Men hvor grænsen går, 
kan jeg ikke sige".
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Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Colourbox

 Pegefingeren er løftet, når det 
kommer til badetid, vandforbrug og 
temperatur. Vand er en dyr ressource 
– og især dyr at rense efter brug – og 
derfor bør du begrænse baderiet og 
nøjes med korte, tempererede bade, 
der ikke vælter hverken varme- eller 
vandregning.

Men det er ikke det, din hud renses og 
fornys bedst af, fortæller professor i 
dermatologi Jørgen Serup fra Bispe-
bjerg Hospital. 

”Vandet i sig selv er det vigtigste 
ved et bad. Og et godt bad for din hud 
er et bad, hvor de døde hudceller på 
huden fjernes nænsomt. Derfor kræver 

et ’sundt’ bad rigelig varmt vand, så 
hudens hornceller, dvs. det yderste lag, 
kan få lov at opsuge vand og svulme 
op som en svamp – op til 2-3 gange 
egen størrelse – så de døde hudceller 
nænsomt kan få lov at løsrive sig og 
løbe ud med badevandet”, forklarer 
hudprofessoren.

Spar på vandet og tag korte, lunkne bade, lyder sparerådene, 
vi er opflasket med. Men din hud foretrækker faktisk et langt, 
varmt karbad uden sæbe, lyder det fra hudeksperter. Til gengæld 
opfordrer de ikke til dagligt bad.

Din hud vil helst i karbad

Det er nemlig de døde hudceller, der 
er nedbrudt af hudens bakterier, der 
rummer de kedelige duftstoffer – eller 
ja – lugter, som om du trænger til et 
bad. Og de fjernes bedst og mest na-
turligt med rigeligt vand og for så vidt 
uden brug af sæbe.

”Ligger du nedsænket i et badekar 
med varmt vand i fx 15 minutter, 
behøver du egentlig ingen sæbe og får 
en kemifri renselse af din hud. Gnid 
blot huden moderat med dine hænder 
og nyd dit kvarter i vandet. Når du 
åbner for bundproppen, kan du se dine 
døde hudceller som rande på kanten af 
karret” tilføjer han.

SÆB BAKTERIEZONERNE IND  
Det mest usunde bad, du kan byde din 
hud og krop, er det korte, forhastede 
brusebad, hvor vandet er lunkent, og 
du ikke får skyllet sæben ordentligt 
af huden eller ud af håret, inden du 
haster videre. For så går du rundt med 
sæberester og evt. parfume på huden 
hele dagen, og det kan give eksem. 

Det samme gælder shampoo og bal-
sam, du ikke skyller ordentligt  
ud, hvilket kan resultere i hårbunds-
eksem. 

Dog kan du være blevet så beskidt, 
og derfor have især for andre ubeha-
gelig kropslugt, at du får brug for mere 
personlig rengøring, end vandet kan 
klare – og der bør du gå efter en mild 
sæbe, forklarer Jørgen Serup.

”Visse bakteriezoner på kroppen 
kan have brug for en kemisk rengøring 
af hygiejniske grunde. Det gælder 
især armhuler, tæer og fødder, dine 
kønsdele og omkring endetarmen. 
Så her kan du med fordel bruge en 
mild sæbe,” konstaterer Serup.

Han råder i øvrigt alle til at bruge 
fugtighedscreme på tørre hud-
områder – især om vinteren, hvor 
huden tørrer hurtigt ud. Hos danskere 

gælder det ofte hænder, underarme og 
underben, og især skinnebenene hos 
kvinder kan blive så tørre, at den klø-
ende hudirritation decideret bliver til 
eksem, den såkaldte ’winter xerosis’.

ØKOSÆBE ER IKKE ALTID MILD 
Hvordan ved man så, om den sæbe, 
man køber, er mild eller kras, kunne 
man med fordel så sidde undrende 
tilbage og tænke.

Til det har hudlægen ingen facitliste, 
men et godt råd:

”Et godt sæbeprodukt indeholder 
milde sæbestoffer, men det er svært at 
gennemskue, hvad det konkret bety-
der, når du står i supermarkedet og læ-
ser ingredienslisten. Så her er du nødt 
til at stole på producentens ansvarsbe-
vidsthed og produktdeklarationen. Og 
det er langtfra altid de økologiske og 
’lokale’ plantebaserede produkter, der 
er de mest milde eller allergitestede”, 
mener han, og tilføjer at mærkningen 
’organic’ fx er voldsomt misbrugt.

”Du må bruge din kritiske sans, 
når du køber hudprodukter. Gå efter 
produkter og producenter, der er gen-
nemskuelige, fremtræder ærlige, og 
som har relativt få ingredienser uden 
allergirisikable stoffer”. 

   Ligger du nedsænket i et badekar 
med varmt vand i fx 15 minutter, 
behøver du egentlig ingen sæbe og får 
en kemifri renselse af din hud. 
Jørgen Serup, professor i dermatologi

 Karbad bruger 
flere ressourcer end 

brusebad, men ifølge 
hudeksperten er et 

langt karbad det bedste 
for din hud.

Vidste du, at …
... beboere i  storbyer/

hovedstaden i gennemsnit 
bader længere end dem 
fra landområderne. Især 

studerende er længere tid 
under bruseren.

Kilde: YouGov for Bolius,
 december 2015

Vidste du, at …
... næsten halvdelen (47 

procent) af danskerne har 
installeret sparebruser. 

Det er især villaejere med 
hjemmeboende børn. 

Kilde: YouGov for Bolius,  
december 2015
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