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VÄLKOMMEN IN sid 2
Jesper Tillberg håller 
koll på nyheterna 
i Designstockholm.

DESIGN sid 5
Storbritannien bjuder  
på storartad träkonst 
som speglar  livets rytm. 

INREDNING sid 12
Stilrent stål och glänsande 
mässing – inspireras av de 
nya lamptrenderna.  
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” Hon designar för att hon bryr  sig 
om omvärlden och djupet, inte   
bara ytan.”  KRISTINA TJÄDER om Stella McCartney 

LUGUBER LYX  
I CHELSEA
Svenskan Annelie inreder 
sitt älskade London 
med osvensk lyx.   Sid 06
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Have a seat. 
Soffa från B&B 
Italia,  Febo, i 
grön sammet 
med ton av 
blått. Bord, 
 Porada, valnöt 
och calacatta-
marmor.

HEMMA HOS
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Chelsea girl
Text JESPER TILLBERG  Foto ENZO BAROCCO

För svenska Annelie Orbe är valet i 
England enkelt. Hon väljer sin egen 
stil: luguber lyx eller ”blimey blingy.”
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Varmt välkom-
men. Soffa från 
B&B Italia, 
 Febo. Bord, 
 Porada, valnöt 
och calacatta-
marmor. Mat-
ta, Limited 
 edition Bliss. 
Tapet vid den 
öppna spisen,  
Arte Carabao.

Det är kul eftersom jag har 
lyckats styra hemmet i en 
helt annan riktning.
NÄR ANNELIE ORBE går nedför King’s Road anar du 
en viss självsäker majestät i stegen längs Chelseas 
kungliga gata, men så har svenskan gått långt. Hon 
lämnade hemlandet Sverige och den trygga ank-
damm som kallas reklambranschen, skilde sig och 
landade i popkulturens huvudstad. 

Först villrådig, vilsen, lite emotionellt vinglig på 
egna ben. Men hela London är en energigivande 
poplåt med ett evigt eko av såväl 60-talets Swinging 
London som 90-talets Britpop och även om Elvis 
Costello sjöng ”I don’t want to go to Chelsea” så är 
det just här hon här. Tidens melodi byter hela tiden 
ackord, särskilt i den här stan och hos Annelie. 

– Ja, det var lite som byta till ett nytt soundtrack i 
mitt liv. Det var vågat men jag satsade. 

Annelie inredde sitt liv med drömmen om att bli 
inredare. Med en egen högst osvensk stil fick hon 
oväntat snabbt kunder. Som hemmet just här i 
Chelsea, postkod SW10. Huset var helt nedgånget, 
nu andas det av sober lyx.  

– De kallar stilen på huset för ”arts and crafts”. 
När vi var här första gången fick jag astmaanfall av 
heltäckningsmattan som var ”mega fluffy” och fylld 
med damm. Vi har i princip bara behållit ytterväg-

garna och rivit ut resten, plus grävt oss ned till en 
dubbel källare.  

Svenska hem brukar, ibland rent av lite elakt, för-
knippas med ”ljust och fräscht”, men Annelie har 
han en annan palett. Färger fascinerar. När hon 
upphetsat berättar om sina mörka kulörer går hon 
omedvetet, lite freudianskt, över till engelska. 

– Det var ... ”well, sort of, fifty shades of green, 
burnet orange, grape juice red, deep blue sea … the 
usual”. Jag hade Interior Trend 2017– 2018 som min 
vision. ”High end” lyx med en ”touch of bling”, säger 
hon på sin svengelska och blinkar.   

EGENTLIGEN HADE ”BRIEFEN” – Annelie kommer 
som sagt från reklambranschen, därav Mad Men-
ordet – ljusa toner, ljusa träslag och ljusa intryck. 
Men i Annelies designhänder gick det snabbt över i 
mörkt tema. Luguber lyx, kan vi kalla hennes sig-
num.  Eller den vågade genren ”blimey blingy”. 

– Det är kul då jag lyckats styra hemmet i en helt 
annan riktning. Kunden var nöjd. Många tycker att 
jag är galen, vågad, ”blingig” men när de ser slut-
resultater erkänner de: ”It works!” Jag fick kämpa 
för att sätta in gardiner, något arkitekter sällan vill. 

"
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Osvensk. Annelie Orbe 
 inreder med lyx. I köket 
syns barstolar från 
Ochre i grönt sadelläder.

Platsbyggd 
bokhylla i golv-
plankor ritad 
av Annelie, 
med en bar un-
der trappan, 
vars ledstång 
är klädd i grönt 
läder med in-
byggt LED-ljus. 
Matta, Limited 
edition. Alivar-
stol, tyg Chris-
tian Lacroix. 
Bord, Poggio, 
Alivar. William 
daybed, Zanot-
ta. Krukor, 
Ferm living.

VEM
■ Annelie Orbe, 
inredare i Lon-
don, har sadlat 
om från pro-
jektledare i re-
klambranschen 
i Sverige.

VAR
■ Huset Anne-
lie Orbe inrett 
ligger i Chelsea. 
Här bor en för-
mögen grekis-
ka skeppsreda-
re. Själv bor 
hon i South 
Kensington. 

HUR
■ Huset i Chel-
sea är ett så 
kallat ”semi de-
tached house”.

Lampa i egen 
design i brass, 

Cameron 
 Design house. 

Hästhuvud, 
Percy Bass.
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Jag river gärna väggar, 
men kanske inte med  
mina bara händer.

 Jag hade turen att jobba med en kund som vågade 
gå hela vägen. Jag lät honom få igenom några av 
sina önskemål, till exempel att hela biorummet 
skulle vara ”burnt orange”. Men oftast var det jag 
som utmanande honom. Ett härligt samarbete och 
en kul ”creative process, you know”, säger hon och 
låter lite som en engelsk Dolph Lundgren, det blon-
da håret och vanan att blanda språken har de ge-
mensamt, och att vara inredningsdesigner är lite 
som att vara en skådespelare där du har ett manus 
att följa men också utmana och en scen att ge liv åt, 
även om det är färre karatesparkar i Annelies värv. 

– Fast jag river ju gärna väggar, men kanske inte 
med mina bara händer, skrattar hon och ler glatt åt 
jämförelsen.  

JA, HON RIVER gärna murar, särskilt mentala. Också 
sina egna. Hon är en sökare och njuter som relativt 
nyskild av att visa att hon kan stå på egna ben. 

London är ett himmelrike för sakletare som An-
nelie som både söker livets mening och det där 
soffbordet man inte visste fanns. Portobollo Road 
är för antikviteter vad Saville Row är för kostymer, 
men Chelsea harbour är Annelies designmecka. 

– Möblerna i sammet är från B&B, Flexform, Po-
rada, Alivar. 

Det är genomgående marmor i kök och badrum. 
Silkestapeter. Mattor och kuddar har spännande 
texturtapeter i gräs och bananblad och invävda 
guldtrådar. På samma sätt genomsyras hemmet av  
brons– och gulddetaljer på fönsterkarmar liksom 
på alla lysknappar, handtag, bokhyllepaneler, gärna 
kombinerat med rökfärgat glas och sobert spän-
nande träslag, golvet i rökt ek i likhet med den stora 
bokhyllan som Annelie ritat och designat själv. ”I’m 
all in with details.” 

I huset bor en grekisk skeppsredare – ”a real bil-
lionaire” – men på många sätt påminner färger och 
möbler om de som Annelie har i sitt eget hem. 

– Jag älskar färg, men min svenska ådra håller 
min inredning stram, förutom när jag får sätta tän-
derna i härlig marmor eller … ”some golden bling to 
spice it up a bit”. 

Annelie flanerar iväg – hon går som att King’s 
Road är hennes runway. Hennes son Felix tillhör 
Londons – och andra modestäders – hetaste model-
ler just nu. Men det är en annan designhistoria, 
även den stiligt osvensk. 

HEMMA HOS

"

Flera plan. 
Trappans led-
stång är klädd i 
grönt läder 
med inbyggt 
sobert LED-
ljus. Mattan, 
Limited edtion.

William dagbed, Zanotta, mid-
nattsblå sammet. Hund i brons, 
Percy Bass. Kudde i råsilke och 
sammet, måttbeställd i design  
av Annelie Orbe.
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Chelsea och 
Annelie dukar 
för fest. Porada 
Balance rökfär-
gat glasbord. 
Porada Ester 
stol i walnut. 
Gallotie Radice 
lampa i brass 
och glas. Be-
stick i brass, 
Cox & Cox. 
Vinglas, LSA. 
Tallrikar, Hou-
se of Fraser. 

HEMMA HOS


