
Designerhjem. Tømrer og møbelsnedker Julian Kyhl bor med sin familie i en lejlighed i det indre København. 
Indretningen er enkel og personlig med arvestykker, loppefund og møbler i eget og nære relationers design 
–  og så var det en helt speciel oplevelse, da parret vendte hjem med deres nyfødte datter sidste år. 
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Hjemmet var det samme, 
men alting var anderledes

Julian Kyhls tre bedste 
indretningstips:

 ¦ Hvis man som jeg har svært ved at 
holde orden, er det godt ikke at have 
for mange ting. På den måde fylder det 
mindre psykisk, end når man har ting 
over det hele. Så vi bestræber os på kun 
at have det, vi bruger i hverdagen. 

 ¦ Det er vigtigt at have gulvplads – det 
er igen dét med orden. At der ikke står 
for meget på gulvet, så man hele tiden 
skal gå uden om nogle ting. Det giver en 
følelse af plads. Selv om det er svært nu, 
hvor vi har en datter.

 ¦ Planter inden for er rart. I min tidligere 
lejlighed havde jeg indrettet en have in-
denfor, og vi skal også have flere her. Det 
giver en følelse af, at de renser luften, og 
det er altid rart at se på planter. Der fin-
des næsten ingen planter, der er grimme 
– men mange ting, der er det. 

 ¦ Julian Kyhl er 31 år. 

 ¦ Han er udlært tømrer i 2004. Desig-
nede i 2010 bordet Timber, som samme 
år blev vist på møbelmessen i Milano og 
på London Design Week. Det er på vej 
i produktion og kan foreløbigt bestilles 
på: ideacious.com.

 ¦ Derudover er han andelshaver og 
deltidsansat i Byggeselskabet Maj ApS og 
under uddannelse på DTU til civilingeniør 
i design og innovation. 

 ¦ Han bor sammen med møbelsned-
ker Lea Holtoug og deres datter Marvel 
på 10 måneder samt hunden Syv i en 
andelslejlighed på 140 kvadratmeter 
i et fredet forhus fra 1769 i det indre 
København.

 ¦ Se eventuelt mere på juliankyhl.com.
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§Beskriv dit hjem med tre ord?
Enkelt, kreativt og hjemligt.

§Hvorfor bor du som du gør?
Jeg er født og opvokset i denne opgang  

– bare i en anden lejlighed. Vi fik mulig- 
heden for at få en fed lejlighed her, og jeg 
ville rigtig gerne tilbage. Jeg elsker området. 
Der er en enorm ro og plads, og det er tæt på 
de fleste ting i byen. Der er kort til alle de ste-
der, jeg bedst kan lide, og jeg har mange ven-
ner her. Det er en oase tæt på alting.   

§Hvad er det allerførste du gør, når du  
kommer hjem?

Jeg gå en tur med min hund. For det  
meste laver jeg mad og praktiske ting bagefter 
og leger med min datter Marvel, og så spiser vi.

§Hvad er dit yndlingsrum?
Det er nok køkkenet og stuen – selv om 

jeg har alle mine ting på arbejdsværelset og 
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bruger det mest, så kan jeg bedst lide at være 
herude, hvor alle sammen er. 

§Hvad er du mest glad for i dit hjem? 
Jeg er selvfølgelig mest glad for min  

familie i mit hjem.

§Hvilken ting har størst affektionsværdi for 
dig og hvorfor?

Nasa-plakaten, som jeg har fra en ame-
rikaner, Carter Emmart, som en af mine 
kusiner var kæreste med engang. Han var 
rumforsker og tegnede plakaten som et 
forslag til en rumrejse til Mars – det var et 
skoleprojekt på universitetet i Colorado. 
Den betyder rigtigt meget for mig, for det 
er noget fra min barndom, som gjorde vir-
kelig stort indtryk på mig. Jeg synes, det var 
så spændende med rumrejser og så meget 
op til ham. Rumforsker var en af de ting, jeg 
gerne ville være, hvis man spurgte mig, da 
jeg  var barn. 

§Hvad er det bedste minde fra dit hjem?
Det var nok, da jeg kom hjem med min 

datter fra hospitalet, da hun lige var blevet 
født. Vi havde ryddet op og gjort alting klar 
i lejligheden, så det var på en eller anden 
måde et helt andet hjem at komme hjem til. 
Hjemmet var det samme, men alting var an-
derledes. Selv om vi kun havde været væk et 
par døgn, føltes det som flere uger, fordi der 
var sket så stor en ting. Det var ligesom at 
flytte ind igen.  

§Hvad har du senest købt til dit hjem?
En iMac til tv-/computer-møblet. Jeg  

synes, at den er det kønneste bud på en 
computer, man kan få for tiden.

§Hvad vil du aldrig have inden for døren?
Hmm... Fisher Price-legetøj måske. Jeg 

synes, det er grimt. Det er bare noget plastik, 
der er frygteligt at kigge på, og som man 
hurtigt smider væk igen kort tid efter.

§Hvad kunne du tænke dig at lave om  
i lejligheden?

Mit arbejdsværelse skal jeg helt sikkert have 
lavet en masse ting ved. Nogle ordentlige 

I lejlighedens store opholdsrum er der køkken 
i den ene ende. Køkkenet er fra Byggeselskabet 
Maj, tegnet af Peter Klint og bygget af Julian Kyhl 
og Lea Holtoug. Det består af en kombination af 
åbne og lukkede moduler, som tilpasses indivi-
duelle behov, og har i forskellige udgaver været 
vist på messer i Milano og London. 

Arbejdsbordet er 
designet og byg-
get af Julian Kyhl. 
Plakaten er tegnet 
af en amerikansk 
rumforsker og har en 
stor affektionsværdi 
for Julian Kyhl.

Det gamle blåmalede skab i børneværelset er lavet af 
Lea Holtougs oldefar, møbelsnedker Severin Hansen. 

I soveværelset har Lea Holtoug bygget et stort 
vitrineskab med genbrugte vinduesrammer 
som låger. Billederne over døren er lavet af  
Julian Kyhls far, billedkunstner Christian 
Kyhl, og de var en gave til parrets datter  
Marvel, da hun blev født. 

Julian Kyhl og Lea Holtoug med datteren Marvel og hunden Syv.

reoler, så det er lidt pænere at se på og lidt 
lettere at holde orden.

§Hvordan er dit forhold til naboerne?
Det er det rigtigt godt. Jeg har kendt de 

fleste i gården det meste af mit liv, og flere af 
dem betragter jeg som min nærmeste fami-
lie. Her bor mange bedsteforældre til mine 
gamle venners børn. På den måde er vi for-
bundet på mange måder.

§Hvor flytter du hen næste gang?
Det er ikke sikkert, vi flytter. Vi er en-

delig havnet et sted, hvor vi ikke skal flytte, 
og hvor der er plads nok, også til måske 
at få et barn til. Der er meget få steder, jeg 
hellere vil bo end her. Hvis jeg skulle bo et 
andet sted, skulle det være i udlandet i en 
periode, for det kunne helt sikkert være 
rigtigt spændende at opleve en anden kul-
tur på den måde. Det kunne for eksempel 
være Japan, Canada eller måske under var-
mere himmelstrøg. B 

Midt i opholdsrummet er der spiseafde-
ling møbleret med bordet, Timber, som er 
Julian Kyhls eget design. Lampen er skabt 

af hans onkel, Axel Krogsbøl. Bagest i 
rummet er der indrettet opholdsstue 

med sofa og lænestol, der er købt på lop-
pemarked og derefter ombetrukket. Den 
gamle Picasso-plakat kommer fra Julian 

Kyhls bedstefar, som samlede på dem. 


