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Tvålen som 
inredningsprodukt

G
ästtoaletten, det där 
speciella utrymmet 
som du släpps in i 
när du är hos dina 
vänner, föräldrar, 
mötet etc. Rum-
met som förutom 

sitt behov ger dig det där lilla extra 
andrummet från festen, middagen eller 
mötet, och när tankarna och alla andra 
behov är klara så står den där med 
sitt starka symbolvärde, handtvålen!! 
På något märkligt sett har denna lilla 
detalj fått en väldig kraft till inredning-
en. För det hjälper inte om du enligt 
alla konstens regler kaklat helt enligt 
senaste Elle Decoration och sedan 
avslutar med fel tvål på sidan om hand-
fatet. Nej, rätt tvål måste det så klart 
vara då denna signalerar så mycket mer 
än bara ett rengöringsmedel, den säger 
allt om vilken stil du vill signalera. Den 
har blivit en liten budbärare som berät-

tar om du är påläst, berest, mainstream 
eller trendsättare. Produkten som vi så 
diffust tar med oss tillbaka till matbor-
det eller mötet genom doften har fått 
en viktig roll. Som alla vet är luktsinnet 
ett väldigt starkt sinne och påverkar oss 
direkt, skickar våra tankar blixtsnabbt 
till platser över hela jorden så fort den 
där speciella doften tränger in genom 
näsborrarna. Även doftljus spelar på 
samma tangenter men skillnaden är att 
det fyller hela rummet som man äntrar 
och tar många gånger över vilket tvålen 
inte gör. Det är också något speciellt 
med den där lilla tvagningsceremonin 
då du faktiskt fysiskt trycker på en 
mekanism, får tvålen i handen, tvättar 
och plötsligt tar du med dig en doft 
på kroppen som någon annan valt. 
Flummigt ja men också en känsla av 
fräschhet som kanske lyfter på ”locket” 
till minnesbanken och får tankarna att 
fladdra iväg dit du förknippar doften 

med. Världens i särklass bästa produ-
cent på tvålar i mitt tycke är Austra-
liensiska Aesop. Utöver en magisk 
förpackningslinje har varumärket tagit 
fram otroligt fina konceptbutiker över 
hela världen. Sedan flera år tillbaka 
har Aesop varit en inspirationskälla i 
form av koncept både i butik och som 
produkt. Första butiken öppnade i 
Melbourne 2004 och idag finner du 
Aesop i de flesta huvudstäder inklusive 
Stockholm. Så kom ihåg det är detal-
jerna som gör skillnaden, både stil- och 
doftmässigt. 
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Nicklas  
Jansson

Medgrundare och 
delägare i inredn-
ingsbyrån RUMRUM.

www.galoreanytime.se Fler krönikor och tips om heminredning och  
färg- och formval på webben eller i din mobil.
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Adnet 
Circulaire
Utvecklad åt Hermès 
på 50-talet. Läder och 
mässingsspännen.

7 795 kr
malmö modern

Hafa Eden 570 
Enkel, vit minimalistisk 
spegel utan belysning. 
Komplettera med liten 
LED-lampa.

1 900 kr
tretti.se

Stockholm
80 cm stor spegel i 
valnötsfanér med hylla 
i underkant.

799 kr
Ikea

Nicklas  
tvål-tips

Djurisk inredning
Du kanske undrade var man hittar något riktigt 
"out of this world" till hemmet? Hör av dig till 
Michel Haillard, så kan han tillverka något efter 
dina önskemål... michel-haillard.com

Bondi wash

Hand Wash,
Lemon Tea Tree 
& Mandarin

Grown 
Alchemist

Hand Wash, 
Sweet Orange, 
Cedarwood & 
Sage

Diptyque

Savon Liquide 
pour le mains

Jo Malone

Body & Hand 
Wash, Orange 
Blossom

Molton Brown

Hand Wash, 
Mulberry & 
Thyme

Byredo

Savon pour 
le mains, 
Vetyver

C.O. Bigelow

Hand Wash, 
Eucalyptus

Malin+Goetz

Hand & Body 
Wash,  
Bergamot

Lilla Bruket

Tvål,  
Citrongräs
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