prikken over i-en
L Æ R D E G T R I K S E N E S O M G I R H J E M M E T WOW- FA K TO R

SPEILVENDT

Speil reflekterer lyset, kan få et rom til å virke større og skape
spenning i et rom. Vi tok en prat med en ekspert for å få noen
tanker om hvordan bruke speil i interiøret.
Tekst: Helle Tjaberg Foto: Elisabeth Aarhus, der ikke annet er nevnt.

FOTO: FIRED EARTH

Løft rommene dine:
Har du noen gang lurt på hvorfor hjemmet ditt ikke helt ser ut som hjemmene i
glansede magasiner som det du holder
i hånden nå, selv om du har minst like
mange vakre møbler og gjenstander?
Hemmeligheten ligger i stylingen, den
berømmelige prikken over i-en. I denne
serien skal vi lære deg nettopp triksene
og knepene som stylister og dekoratører
bruker for å løfte rommene akkurat det
lille ekstra steget opp til wow-faktoren.

SPEILVEGG: Antikke speilfliser gir en flott
effekt i dette rommet. De fanger og reflekterer
lyset, men uten at det blir for overveldende.
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FOTO: NIELS AHLBERG

BLIKKFANG: I dette rommet er speilet plassert slik
at det reflekterer lyset fra vinduet godt, samtidig gir
smijernsrammen en fin og sterk kontrast slik at du ser mer
enn bare speilglasset.

SLIK GJØR DU:

ALLE GODE TING ER TRE: På dette
soverommet innredet av Angleterre Interiør er
speil med tunge gullrammer en viktig ingrediens.
En fin detalj er den lille vegglysestaken med
speil som reflekterer stearinlyset.

1. Tenk på viktigheten av å
utnytte lyset; hvor kommer
det inn i rommet og hvor bør
du plassere speilet for at det
reflekteres på best måte?

D

et er to viktige årsaker til å
bruke speil i interiøret, forteller
interiørdesigner Øystein Hovland. –
Det ene er jo det rent estetiske. Speil
i interiøret er rett og slett veldig
vakkert, det er noe poetisk ved det,

2. Snakk med en glassmester
hvis du ønsker å ha speil på
en hel vegg, i en nisje eller
lignende, det behøver ikke bli
for dyrt.

og kanskje da spesielt hvis du bruker antikt speil eller

3. Plasser gjerne flere speil
sammen på veggen, slik du
ville gjort med bilder, det
kan bli en flott alternativ
bildevegg.

forsterke effekten av det lyset som allerede er i rommet.

farget speil, noe som tilfører interiøret sjel og dermed blir
en veldig flott dekorativ opplevelse. Den andre årsaken
er mer funksjonell, og det handler rett og slett om lys og
størrelser. Bruker du speil på riktig måte, vil det kunne
Har du vinduer på en vegg, vil f.eks. speil på den
motsatte veggen bidra til å gi deg enda mer lys og flott
romfølelse. Speilkledde møbler gir også spennende
muligheter, bordplater speiler lyset i ulike retninger, blant

4. Å plassere gjenstander på
speilbrett eller speilmøbler, er
også en fin måte å leke med
lys og refleksjon på.
EKSPERTEN: Øystein Hovland er
interiørdesigner og daglig leder for
butikken og designstudioet Angleterre
Interiør. Instagram: @angleterreinterior

annet opp i taket, noe som gir en fin effekt.
– Jeg bruker alltid speil i mine interiører, på en eller
annen måte, forteller Øystein. – Hjemme har jeg kanskje
akkurat litt for mange konsollspeil, i tillegg har vi
speilgarderobe på to rom.
Han understreker imidlertid viktigheten av å velge
type glass etter ønsket effekt.
– Strengt tatt er det kanskje bare på bad, i gang og
på soverom man trenger helt klart speil. Akkurat som ➝
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KRAFTIG: Dette fine speilet fra Six Bond
Street blir virkelig et smykke på veggen.
KLASSISK: Speilet over peisen er tegnet av
Øystein Hovland, og laget hos en glassmester.
Det lekre marmorbordet fra Rue Monsieur/
Angleterre har gylne speildetaljer.

TENK PÅ:
At speilet er interiørets filter,
og at det finnes ulike typer
speiloverflater, som f.eks.
farget og antikt.
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Utvalgt

3

VAKRE SPEIL
1. Ikke et speil for de store
refleksjoner, men lekkert
likevel er dette lille speilet
med ramme inspirert av
blader, et fint alternativ
til solspeilet, som vi
også elsker, ellos.no.

Instagram har filter, så er speilet interiørverdenens
filter. Du kan få antikt speil, sotet speil,
bronsefarget speil og mye mer. Det er viktig å
tenke iscenesetting. I et av mine prosjekter har jeg
dekket en peis med antikke speilfliser for å fange
lyset i rommet. I en slik sammenheng hadde det
blitt helt feil med klart, blankt speil. Antikke
og fargede speil er helt klart mer dekorative og
mindre praktiske, men utnytter lyset godt likevel.

2. Danske Reflections of
Copenhagen er blitt kjent for
sin spennende bruk av speil,
her gir den rosegullfargede
rammen en ekstra fin effekt,
angleterre.no.

LETT BØYD: Dette speilet fra Eichholtz er et såkalt
konveksspeil som gjør at speilbildet fremstår buet. Interiør
signert Poppe Design.

I tidligere tider ble speil ansett for å være
veldig luksuriøst, det fantes faktisk en skatt
på speil som man kunne unngå ved å dele opp
glasset. Tar du en tur til Bogstad gård vil du finne
flere eksempler på speil som ikke er delt, noe som
signaliserte rikdom. Det at Versailles hadde sin
egen speilsal, kan også sees på som det ypperste
av dekadense.
– I dag kan du få veldig mye speil til en god pris,
spesielt hvis du går til en glassmester, forklarer
Øystein. – Men skal du tilpasse mye, som med
lamper i speilet eller brytere og kontakter, blir det
fort litt mer kostbart. En ting jeg synes er fint,
som ennå ikke er så vanlig i Norge, er faktisk å
ha speil mellom kjøkkenbenken og overskapene.
Det gir en fin effekt å se hendene sine jobbe på
kjøkkenet. For vi må jo ikke glemme at det er en

3. Utrolig dekorative er disse
speilene fra Broste som selges
under ett og som har vært
en gjenganger i kolleksjonen
deres de siste årene. Nytt
av året er røkfarget glass,
brostecopenhagen.com.

grunn til at myten om Narcissus, som fikk øye på
seg selv i et vannspeil, lever den dag i dag. Vi liker
fremdeles å se refleksjoner av oss selv. ❖
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SPEILBAD: Å plassere lamper i speil er både lekkert og
praktisk. På dette badet er speilet sotfarget. Lampen her er
fra Kelly Wearstler, badet er designet av Angleterre Interiør.

