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Trollspeil
(Peppers spøkelse)

Ta med deg en venn og sett dere på hver side av spei-
let. Reguler lysstyrken med knappen til høyre.

Hva ser du når du demper lyset ditt og vennen din øker 
styrken på lyset sitt?

Speilet er halvgjennomsiktig. Når din venns ansikt er 
opplyst og ansiktet ditt er i mørke, ser du din venns ansikt 
gjennom “speilet”. Når din venns ansikt er i mørke og 
ansiktet ditt er opplyst, ser du speilbildet av ansiktet ditt. 
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Experimentarius
avslører spøkelset:

I 1863 ble det skrevet teaterhistorie, det var første 
gang en klarte å vise et gjennomsiktig “spøkelse” på 
en engelsk teaterscene.

Det var i 1862 at 
kjemiprofessor 
John Henry Pepper 
(1821 - 1900) fikk i 
oppdrag å lage et 
“troverdig” spøkelse 
på scenen. Spøkel-
set skulle bevege 
seg fritt og gå tvers gjennom skuespillerne, upåvirket 
av at skuespillerne stakk kårder gjennom det. 

Pepper løste oppgaven meget elegant. En stor tynn, 
nesten gjennomsiktig “duk”, ble strukket på skrå opp 
i framkant av scenen. Under scenen sto en kraftig lys-
kaster som belyste “spøkelset” utkledd med laken 
foran en vegg i nedkant av scenen. Det reflekterte 
lyset fra “spøkelset” ble så kastet opp på duken hvor 
det viste seg som et gjennomsiktig bilde. Publikum 
oppfattet bildet av “spøkelse” som om det befant seg 
blant skuespillerne på scenen.
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For at dette skulle være mulig måtte en dempe lyset 
på scenen og la det være helt mørkt i salen.

Det samme skjer i “Trollspeil”-modellen. Glasset mel-
lom dere virker som speil når det er mørkt på 
baksiden og lyst på framsiden. Da ser du ditt eget 
ansikt.

Dersom det er lyst på baksiden og mørkt på fram-
siden, vil du se ansiktet til din venn bak glasset. 
Ansiktet ditt ligger i mørke slik at du ikke ser det.

Det samme skjer når du ser ut i mørket gjennom et 
vindu fra et opplyst rom, da ser du bare ditt eget 
ansikt.

Skuespiller
som spiller
spøkelse

Spøkelse
på senen

Senen

Glassplate

Speil

Peppers spøkelse

Publikum ser bildet
som er reflektert i
glasset


