
BEHAGELIG 
UTSTILLING

GODE UTSIKTER: Lyslyktene har Pernilla 
hatt så lenge at hun har glemt hvor de ble kjøpt, 
men brettet produserer hun selv. Det samme 
gjelder bordet. Tross de fine tingene, er det 
utsikten som er mest verdt.

Tekst: Eva Høydalsvik  
Styling: Aina Sollie Steen  
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HOLMENKOLLEN: Det går helt fint å bo i et  
visningshjem når du selv har tegnet alle møblene, 

som er perfekt tilpasset interiøret og egne  
behov. Pernilla Holmen bruker sitt  

eget hjem som showroom.



MYKT OG ALLSIDIG: Stuen ligger rundt en halv vegg ved trappeoppgangen 
og føles dermed avskjermet og lun. Sofagruppe og bord av egen produksjon, teppe 

fra Teppeabo. Lampene er produsert av John Andre Hanøy, tapet og puter fra 
Holmen Tex. Bokhyllen i mørkbeiset eik er plassbygget av VIP Studio. Kunstverkene 
av to syriske gutter er malt av gatekunstneren Martin Whatson i forbindelse med et 

innsamlingsprosjekt for Toms sko, som Otto har agentur på, og Flyktninghjelpen.  
Gasspeisen fra Faber er bygget inn i en skillevegg mellom stuen og Ottos  

hjemmekontor. Gulvet er bred eikeparkett fra Gulvgalleriet i Drammen.
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PERFEKT TILPASSET: Stuen er stor, selv om den er henvist til 
et hjørne. Her står totalt tre sofaer fra PH Design, selvsagt produsert i 
nøyaktige mål for å fylle plassen perfekt. «Kunstverket» er Elitis-tapetet 
Kimono fra Domino-kolleksjonen, limt opp på mdf-plater og rammet inn i 
smijern. Det måler 3 x 3 meter og sier mer enn litt om størrelsen på rom-
met. På stuebordet står en skulptur av John Andre Hanøy i bronsebelagt 
porselen, som Otto har fått i gave.  

FIKSEREN: Pernilla Holmen elsker sitt nye hjem, som er blitt et slags 
showroom for bedriften hennes. – Jeg elsker å kunne si «det fikser jeg», det 
har vært mitt viktigste prinsipp med PH Design, men også generelt i livet. 
Jeg er vokst opp med en smilende mamma som jobbet på bakken i SAS, 
og en løsningsorientert pappa, så det er en del av min personlighet, sier 
hun. Pernilla har studert design-, stil- og kunsthistorie ved Sotheby's Institute 
of Art i London, og gått via mange jobber før hun startet PH Design i 2014. 
Møblene produseres i Shanghai, hvor hun fant en fabrikk som tillater den 
type fleksibilitet hun tilbyr. Pernilla ser over produksjonen før hver sending, 
og har en fast Airbnb-leilighet i French Concession som hun bor i. Hun er  
– selvsagt – i dialog med eierne om å innrede den med PH Design.

HER BOR:

Pernilla og Otto Ræder Holmen  
med sine to sønner i en  

nybygget enebolig på 500 kvm over tre plan.  
Den er tegnet av Logg arkitekter i en moderne  

stil med rene linjer og store vinduer  
med utsikt over byen. 

Instagram: @phdesign_norway

Nett: phdesign.no

Behagelig utstilling
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”Da huset sto ferdig, var 
all innredning planlagt 

til minste detalj.
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Behagelig utstilling

METROPOLIS: Hele sørveggen i huset er vinduer, som 
gjør maksimalt ut av den deilige utsikten. Det er naturligvis 
både solskjerming og luksuriøse gardiner fra tak til gulv, som 
sørger for gode temperatur- og lysforhold hele året.  
Gardinene er i silke, levert av Holmen Tex. Kjøkkenallrommet 
er stort nok til at det er plass til en egen loungeavdeling, 
som har utsikt alle veier. Her setter Pernilla seg om mor-
genen, når resten av familien går til sitt, og observerer om 
Stena Line kommer og går i tide. Det hun ikke ser herfra, kan 
hun betrakte gjennom stjernekikkerten, som de har lånt av 
svigerfar. – Man kan ikke bo her uten en god kikkert. Hvordan 
ellers skulle jeg spionere på naboene, ler Pernilla. Kjøkken-
avdelingen skilles fra stuen av en «boks» som holder høyskap 
på kjøkkensiden og toalett mot gangen. På kortveggen er 
det innebygde skap for Pernillas store glassamling, hun er 
selverklært glassfetisjist. I enden synes peisveggen, hvor det 
henger et kunstverk som Pernilla og Otto kjøpte for lenge 
siden og har glemt hvem som laget.  
– Bildet heter «Never Grow Up» og jeg identifiserer meg 
veldig med tittelen og elsker bildet, sier Pernilla.
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Behagelig utstilling

KOSELIG MED PEIS: En gasspeis på kjøkkenet 
er naturlig for hyggespesialisten Pernilla. Denne er fra 
Faber. Spisebord og stoler er naturligvis fra Pernillas 
egen kolleksjon, trukket i velur i favorittfargen blå. 
Lyktene er fra Slettvoll. Kjøkkenet er plassbygget av 
Pernillas favoritthåndverker, VIP Studio. Det er malt i 
fargen RAL 7021, en farge som går igjen i leiligheten  
på alt fra vinduskarmer, trappen, innvendige og utven-
dige dører, lister, solskjermings-screens og garasjeporten. 
Benkeplaten er i mørk grå kompositt. Kjøkkenøya er 
stor nok til å både ha komfyr og oppbevaring i ene 
enden og sitteplasser i andre enden. Her sitter som 
regel Pernilla og arbeider. Kjøkkenet skilles fra gangen 
og stuen av en «boks» som holder alt av høyskap, 
kjøleskap, fryseskap og vinskap. Det er fin kontakt med 
gangen og i enden av bildet skimtes trappenedgangen. 
Her er samme tapet som i stuen, fra Madagascar- 
kolleksjonen til Elitis, kjøpt via Holmen Tex. Konsoll-
bordet er fra PH Design. Inngangsdøren fra Ege dører 
er malt i samme nyanse som kjøkkenet og listene, RAL 
7021. Bolle og glassfat fra Crate & Barrell.
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Behagelig utstilling

HJEMME BEST: Ottos arbeidsplass er her, bak gasspeisen, 
med utsikt til evigheten. Han jobber helst med musikk på ørene, men 
hvis det passer, kan han også bruke musikkanlegget fra italienske 
Sonus Faber. Arbeidsbord og stol fra PH Design, gardiner i silke 
fra Holmen Tex. Det første du ser når du kommer inn hos familien 
Holmen er nettopp utsikten og lysinnslippet. Puter og benker fra PH 
Design. For å komme inn i soverommet må man gjennom gardero-
ben, som dermed blir en slags hall. En stor puff er fin både til å sitte 
på og som midlertidig oppbevaring. Skapene er plassbygget av VIP 
Studio. Noen dører har glass, andre har speil og andre igjen er av 
mørkbeiset treverk. I enden skimtes parets bad, som også har vindu 
med utsikt, og enkel liftgardin.

LEGG MERKE TIL:

 
• At Pernilla har brukt tapet flere steder. Tapeter med struktur og 
ulike effekter kan gjøre underverker for et rom.  

• Plasseringen av skrivebordet foran et vindu som går fra gulv til tak. 

• Den fine bruken av fargede puter og gull- og messingdetaljer som 
bryter opp de mange mørke veggene og møblene. 

• Glassfeltene i gulvet mellom etasjene ved vinduene, en flott måte å 
skape kontakt og gjennomlys mellom etasjene.

• At Pernilla og mannen ikke er redde for å blande eldre og nyere 
kunst i interiøret. 

• De flotte gardinene, som går fra tak til gulv, en fin effekt når man 
har mange vinduer, de blir som et sceneteppe.
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HVILESONE: Sengen er fra Svane, gavlen fra PH Design, trukket i samme velurstoff og samme nyanse som 
sofaene i stuen for å skape harmoni i hjemmet. Sengeteppet er også fra PH Design, mens sengetøyet er fra 
Lexington. Tapetet her er også det samme som i stuen men en annen farge, fra Madagascar-kolleksjonen til Elitis, 
vevd i naturmaterialer. Det står fint til gardinene i lin, med et innsydd felt av silke, som tar opp effekten av de 
brede gulvlistene, malt i fargen RAL 7021. Fra stueetasjen får man kontakt med soverommene i andre etasje  
gjennom et glassfelt i gulvet. 

a Pernilla Holmen og mannen Otto 

begynte å planlegge sitt nye hus, 

ante de ikke at den midlertidige 

leiligheten på Skøyen skulle bli 

deres hjem i mange år.

– Barna sier ofte at de savner 

tiden i den lille leiligheten, selv om de nå har egne rom 

og stor hage de kan spille fotball i, sier Pernilla.

Selv er hun ikke i tvil: Hun elsker sitt nye hjem. Den 

lange tiden det tok å bygge har hun brukt godt.

– Da huset sto ferdig, var all innredning planlagt til 

minste detalj. Jeg fikk nøkkel og satte i gang. Mannen 

min kom hjem om ettermiddagen, fikk en drink i hånden 

og kunne sette seg foran tent peis i et ferdig innredet 

hjem. Folk som kom på besøk skjønte ingenting.

Effekten var så god at det 

snart gikk opp for henne at det 

var bortkastet å betale leie for et 

visningsrom i byen, når hun like 

godt kunne invitere folk opp hit. 

Møblene hun designer kommer 

uansett mye bedre til sin rett i et 

moderne og behagelig hjem, mot en 

drømmeutsikt, enn i et butikklokale. 

Hele Oslo ligger for Pernillas føtter, 

bokstavelig talt, og er det første du 

ser når du kommer inn døren.

– Å drive som møbeldesigner betyr 

stor konkurranse, jeg visste fra begynnelsen at jeg måtte 

ha noe som gjorde PH Design unikt. Mange kan selge og 

lage fine møbler, mitt markedsfortrinn er tilpassing i alle 

ledd. Jeg har en kolleksjon, men hvis du tenker at PH 

Design ikke passer for deg, har du misforstått. Du får det 

akkurat sånn som du vil, sier Pernilla. Hennes livsmotto 

er at det finnes alltid en løsning, og hittil har hun alltid 

funnet løsninger på sine kunders ønsker.

– Jeg har til og med laget en hundeseng. Da jeg 

var på fabrikken og undersøkte møblene før shipping 

sa produsenten min at «det der må da være en utrolig 

ubehagelig stol». Hun ler igjen, og det kan hun godt. 

Selv om reisen har vært langsom, har PH Design siden 

oppstarten i 2014 hatt en sunn og god utvikling.

– Jeg er en utålmodig sjel, men var bevisst fra 

begynnelsen at jeg ville bygge firmaet stein på stein. Det 

har resultert i at jeg er trygg på meg selv, på fabrikken 

som produserer varene mine og på hva jeg kan og ikke 

kan levere. Nå er jeg klar til å utvide feltet, sier Pernilla, 

som for tiden jobber mot hoteller og kontorer.

– Jeg ser at det jeg er god på, er å skape hjemmehygge. 

Det tar jeg med inn i hotellsektoren, hvor jeg skaper 

hjem hjemmefra, og i kontorbyggene, der jeg legger 

vekt på en hjemmekontorfølelse.

Selv om evnen til å skape kos og hjemmehygge 

er viktig for Pernilla både privat og i jobben, er 

det fleksibiliteten hun tilbyr som skaper de beste 

tilbakemeldingene. – Når kundene først forstår at de 

virkelig kan få det som de vil, blir de raskt oppspilte 

og ser seg rundt og lurer på hva mer de kan gjøre. De 

får eierforhold til både prosessen 

og produktene og det er så gøy. Jeg 

sender alltid bilde til kundene når 

jeg er på fabrikken, og så får jeg 

bilder tilbake når de er på plass hos 

kunden, med en hyggelig melding. 

En jeg husker godt er hun som 

skrev at «nå sitter mannen min i vår 

nye sofa med et smil om munnen. 

Vi bare gleder oss til høsten, når vi 

skal krype opp i sofaen, tenne lys 

og kose oss.»

Pernillas vei inn i interiørverden 

var samtidig både tilfeldig og overlagt. Hennes første 

interiørrelaterte jobb fikk hun i Los Angeles som 

nittenåring, da hun dro over på lykke og fromme og 

fant en jobb som møbelselger fra et showroom i et 

privat hjem i Beverly Hills. 

– Siden den gang har det skjedd mye, så klart, og jeg 

har lært mye av min svigermor, Anette Ræder Holmen, 

som driver Holmen Tex. Hos henne designet jeg min 

første spisestol. Den var med nagler og sånn det skulle 

være på den tiden, men jeg var så stolt.

Selv om veien fra Los Angeles til Holmenkollen har 

vært lang og kronglete, via studier i London, jobb hos 

svigermor og to krevende graviditeter, så er ringen nå 

sluttet. Hun selger igjen møbler fra et showroom i et 

privat hjem. ❖

”Det jeg 
er god på 
er å skape 
hjemme-

hygge.


