
– Et hjem består av veldig mange 
elementer, men for å skape et harmonisk 
hjem er det viktig med riktig belysning 
i kombinasjon med ulike materialer 
og god balanse. Det er summen av alt 
som skaper et harmonisk hjem, forteller 
Skonseng. 

– Mange forbinder interiør med 
farger, men jeg jobber vel så mye med 
planløsninger for at hverdagen skal bli 
så enkel som mulig. Dersom man har 
en naturlig flyt i rommet får man ofte 
mer plass og en bedre bruk av arealet. 
Det blir lettere å bevege seg i huset, 
og man kan også optimalisere naturlig 
dagslys i rommet.  Belysningen er 
også kjempeviktig. Man kan ha mange 
fine farger, men dersom man ikke har 
rett belysning kan fargene fremstå 
annerledes enn ønsket. Feil belysning 
kan i tillegg ha en negativ effekt på 
psyken. Å ha opptil syv ulike lyskilder 
i ei stue er ikke unormalt, forteller 
Skonseng. 
I mange nye leiligheter installeres det 
en mengde lysspotter i taket, men det 
er ikke nødvendigvis rett belysning selv 
om det blir lyst. 
– Valg av materialer spiller også en 
viktig rolle for rommets akustikk. En 
god akustikk skaper også et godt rom, 

forteller hun og oppfordrer samtidig til å 
ta bevisste fargevalg.  
– Mange farger påvirker oss. Oransje er 
psykologisk sett en energisk farge, og 
vil kanskje ikke passe alle og enhver på 
et soverom. Grønn, blå og jordfarger 
hentet fra naturen, som øynene våre er 
vant til og slapper av til, passer stort sett 
bedre på et soverom.

– HVA MED TRENDER? 
– Det er vanskelig med trender, de 
påvirker oss, men om man følger trender 
slavisk vil man ende opp med å endre 
interiøret oftere, noe som verken er 
miljøvennlig eller økonomisk. Jeg vil 
heller oppfordre folk til å skape en 
personlig stil over tid. Skap et hjem for 
deg - ikke for andre. For mange ting i et 
hjem kan føre til stress. Man bør ta vare 
på de tingene som gjør deg glad. For 
eksempel noe man har handlet på reiser 
eller gjennom gode opplevelser. 

– HVA INSPIRERER DEG? 
– Jeg finner inspirasjon på reiser slik som 
mange andre. Siden jeg er halvt israelsk 
har jeg vært mye i Israel. Der slapper 
jeg av og klarer å løfte blikket og legge 
merke til detaljer. Andre land og kulturer 
har andre trender, andre farger og 
materialer. Det inspirerer meg. I norske 

hjem finner man mye skandinavisk 
design med mange kontraster. Veldig 
mange har én fargemalt vegg i stua for 
å skape kontraster. Det er noe som går 
igjen. Man oppholder seg omtrent 80 
prosent av livet sitt inni et bygg, og da er 
det greit å ta noen bevisste, gode valg. 

– HAR DU NOEN PERSONLIGE TING 
DU IKKE KLARER DEG UTEN? 
– Det som er mest personlig for meg er 
plantene mine. De må jeg ha med meg 
overalt. De har i tillegg en positiv effekt 
på luft og innemiljø. 

– HVA ØNSKER DU Å SE MER AV I 
NORSKE HJEM? 
– Kanskje det å tørre å ikke ha det så 
perfekt. Mange vil ha det slik som de 
har sett det i et magasin, og tør ikke å 
leke med ulike tekstiler. Jeg vil gjerne 
oppfordre folk til å våge å ha det litt rart 
og personlig. Jeg setter bare mer og 
mer pris på det personlige interiøret. 
Mange har ulike kulturer og bakgrunner. 
Det er fint når interiøret gjenspeiler 
personligheten. 

– KUNDENE DERES ER 
HOVEDSAKELIG FRA HELGELAND. 
MEN HOVEDKONTORET LIGGER I 
KØBENHAVN? 

– Vi har en del kunder i København, men 
majoriteten er bedrifts- og privatkunder 
på Helgeland.
Danmark er et mekka for design, så 
det passer oss fint å være her og hente 
inspirasjon. Jeg har lekt litt med tanken 
om å flytte tilbake til Norge en dag, 
men akkurat nå trives jeg veldig godt i 
Danmark. 

– Skap et hjem for 
deg - ikke for andre
Vi har spurt interiørarkitekt i Valrygg Arkitektur AS, Maya Skonseng, hvordan man 
kan skape et harmonisk hjem. Hun gir deg sine beste tips

Interiørarkitekt 
Maya Skonseng 
(26).
 Født og oppvokst
 i Mo i Rana. 

 Studerte interiørarkitektur 
 ved Høyskolen Kristiania 
 og Griffith College i Dublin. 

 Maya er ansatt ved Valrygg 
 Arkitektur AS, som har 
 hovedkontor i København.

18 2 | 2018
. . . På Helgeland


