SYDAFRIKANSK
SENSUELL ELEGANS
MED ANDÄKTIG VY
Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara
kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på
sin lista. En stor trädgård på berget utan insyn från
grannar men med utsikt ut över havet, skydd från
solen, värmen och vinden men öppen vy…
Av Jens Christiansen. Foto Adam Letch.

Utsikt från övervåningen ut över Clifton bay
och nedanför möts två världshav, Atlanten
och indiska oceanen i False bay.
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Listan var lång och tillråga på allt

var det på en smal brant tomt
som löpte upp längs bergets sida ner mot en väg. Platsen är Clifton utanför Capetown i
Sydafrika en plats där husen nästan trillar ner i havet. När det inte blåser som attan och
regnet piskar ner så är det 300 dagar stekande sol. Stora utamningar på en svår
tomt men naturen var arkitekternas största hjälpreda i detta projekt
då omgivningarna och vyerna är häpnadsväckande.
Problemet var inte bara att tomten var smal
och brant utan även att Clifton är en
mycket exklusiv och populär
plats att bo på

Till höger om spegelväggen och bardisken ser man
de sju stora glasdörrarna som delar av ute och inne.

vilket resulterat i att det formligen myllrar av hus som
klättar på varandra, tätt, tätt sida vid sida ovanpå och
undertill. Överallt är det trångt, då alla vill vara på en
av världens vackraste platser.
Arkitekterna på byrån Saota (initialerna efter grundarna Stefan Antoni, Olmesdahl & Truen) lyckades denna gång trolla på ett sätt som
vi på Disajn inte kan annat än
kapitulera inför. Blotta åsynen av
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Huset sett från vägen, den del
som vetter ut mot havet. På
den översta ”balkongen” döljer
sig poolen.
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huset från vägen
nedanför
avslöjar
intet om vad som egentligt är fantastiskt med huset.
Man tror att det är ett flervåningshus med flertalet lägenheter som åtnjuter en fin utsikt från de två stora balkonger som löper längs fasaden. Men
inget kunde vara mer fel.
Det som från vägen ser ut att vara en
balkong är i själva verket en pool som
hänger utanpå huset högst upp ut mot
havet. Då huset klättar upp längs berget
är det smalt nertill med plats för garage
och en hiss men inte mer. Hissen tar
dig upp till de andra våningarna och

till slut upp till en sinnrikt
konstruerad oas. En oas där
en trädgård breder ut sig vid bergets fot, helt skyddade från insyn från
de omgivande husen och fortsätter in i
husets stora öppna fasad av öppningsbart glas vidare ut till den utskjutande
poolen som liksom uppslukas av havets
horisont. Det tog Greg Truen en del funderingar och återkommande besök på
platsen innan han kom underfund med
hur vind, sol, hav och berg uppträde.
– Uppdraget var att maximera kopplingen mellan hav och utsikten från
berget, skapa en trädgård på bergets
sluttning och minimera insynen från
de omgivande husen, berättar Greg.
Souterränglösningen sker i flera
etapper även på sammaplan vilket skapar många innovativa lösningar och
ytor i huset. Utanpå huset lades som en
frisående båge klädd i zink en bärande
konstruktion för pool och terrassen
under men som samtidigt agerar som
solskydd för husets öppna del. Inuti
huset finns flertalet svängbara paneler i

Panoramabild över
hela övervåningen
med skiljeväggen
i glas öppnad fullt
ut som då suddar ut
gränsen mellan ute och
inne. Hela huset är byggt i
olika nivåer och våningsplan.
De stora sofforna på terrassen
och i trädgården är specialbyggda
på plats av lokala hantverkare.
Till vänster ser man den vackra
vindlande vägen som letar sig bort mot
Godahoppsudden.
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olika skepnader som kan agera som rumsavdelare eller som skydd
för solen. Inredningen går i valnöt och nedstämda organiska toner för att låta den omgivande naturen stå för färg och prakt.
Nästan allt i huset kommer från samma leverantör, dels för
att ett samarbete resulterade i en enhetlig stil och många möbler
specialtillverkades för att passa in perfekt i huset allt eftersom det
växte fram. Men också för att OKHA, som företaget heter, arbetar
ekologiskt, organiskt med lokala hantverkare på varje ort för att
ta vara på de all en kunskap som finns i landet. Saota lyckades
verkligen skapa ett hus utöver det vanliga. Från de flesta vinklar
inifrån huset kan man inte begripa att det är samma hus man
såg från vägen. [d]

Huset är
dekorerat
med
modern
afrikansk
konst.

Huset sett från trädgården som
ligger helt skyddad bakom huset
med Lion Mountain i ryggen.

Tom Dixons
berömda vassstol S-Chair.
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Life in your bathroom

annons
Bakom de stora träpanelerna döljer sig köket, panelerna återfinns i
annan skepnad på andra sidan. Där är de vridbara så att översta delen,
loftet, kan bli en del av vardagsrummet eller utgöra en vägg av trä.

Badrum är personliga
Sätt personlig prägel på ditt badrum med Smedbos
stilrena tillbehör. Alla produkter i vårt breda sortiment
har 10 års garanti. Låt dig inspireras och hitta närmaste
återförsäljare på www.smedbo.se
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Produkt i bild: Outline Tvåldispenser FK259
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