8   timrat i örkelljunga

PÅ PÅLAR. Från sitt hus kan Allan och Ann
Glud blicka ut över en liten konstgjord sjö.
Fritidsvillan står på pålar så att den nästan
ser ut att sväva.

henning larsen, dansk

megaarkitekt, har ritat 54

cederklädda fritids 

hus vid en golf bana
i örkelljunga. hit
flyr allan och
ann så fort de
är lediga.

av richard bo gardt & claes nero
foto göran uhlin

fritid
på pålar

Vårt hem

●●Vi
 bor här Danska paret Allan och Ann Glud.
●●BOSTADEN Typhus i cederträ på 156 kvadratmeter. Arkitekt: Henning Larsen, som också
ritat bland annat Köpenhamns uppmärksammade nya operahus.
●●LIGGER I Woodlands Country Club
vid en golfbana i Örkelljunga i Skåne.
25 und er bar a hem
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anskarna har tagit tillbaka
en liten bit av Skåne, närmare bestämt i trakterna av
Örkelljunga. Här har den
danske arkitekten Henning
Larsen ritat 54 cederklädda fritidsvillor som
tillsammans fått det föga skånskklingande
namnet Woodlands Country Club. Henning
Larsen är en av Danmarks absolut hetaste

arkitekter efter att han för några år sedan
ritade det mycket uppmärksammade operahuset i Köpenhamn.
Öresundsbron och vårt grannfolks starka
ekonomi har väckt allt fler danskars intresse
för att slå sig ner mer eller mindre permanent
på svensk mark. Därför är det inte förvånande
att även en del av husköparna är danska, som
exempelvis Allan och Ann Glud, som slagit

sig ned här intill golfbanan trots att de saknar
intresse av att utöva denna sport.
Vi åker hit på helgerna för att varva ner.
Woodlands är en idealisk miljö för oss, menar
Allan som till vardags driver advokatfirma i
Köpenhamn.
Ann har satt sin egen prägel på inredningen
som hon kryddat med inslag av New Englandstilen och Afrika. n
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bRINNANDE INTRESSE.
Vardagsrummet har en
utstuderat formgiven glasvägg som ger fin utsikt över
sjön. Här är det bara att ta
ett kliv så kan man avnjuta
kaffet i solen på uteplatsen. I förgrunden ett grovt
betongbord som kontrasterar mot de mjuka sofforna.
Stereon från Geneva är
Allans favoritleksak i huset.
På golvet i blond ask står en
marockansk silvrig puff.

25HEM grunnar
Underbara

●●i västerlandet lever vi allt längre och förblir
friska och rörliga långt upp i åldrarna. Vi har mer
pengar än förr och mer tid att fundera på vad vi
vill göra med de timmar och dagar i våra liv då vi
inte arbetar. Därför vågar vi gissa på att hårt profilerade fritidshusområden har framtiden för sig.
Och om man exempelvis råkar vara arkitekturfantast med friluftsintresse så sitter ju Woodlands
country club i Örkelljunga som en smäck.

25 und er bar a hem
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Fönstren är högt placerade
för att skydda från insyn.

AFRIcan touch.
Matrummet har ett
högt placerat fönster,
eftersom det är insyn
från detta håll. Troféerna på
väggen och de grova bordslamporna från danska Frydendahl på
ett lika grovt sidobord från Night & Day
i Helsingborg ansluter till det antydda
Afrika- och naturtemat som dyker upp
här och var i villan. I taket en lampa av Paulo
Rizzatto. Marinblå stolar från brittiska Lloyd Loom.
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NYENGELSKT. I sovrummet har fönstret, liksom i matrummet intill,
placerats högt för att skydda från insyn. Den inbyggda jalusigarderoben har liggande ribbor i cederträ, vilket knyter ihop interiören med
exteriören. Sovrummets färgsättning, de amerikanska flaggorna på
kuddarna från Lexington och det marina inslaget i form av ett fyrtorn
ger tillsammans lite av vad man brukar kalla New England-stilen.

designidéer

INGA ÖPPNA MÅL. Planlösningen är halvöppen med köket nära matrummet. Genom
att köket är bortvänt slipper man stirra på använda husgeråd när man sätter sig ner för
att äta. Köksskåpen från danska Unoform är i valnöt och har ett roligt fack för förvaring
av exempelvis vin. Den trebenta golvlampan är formgiven av Santa & Cole.

cedern dit du kommer
Fritidsvillan är klädd i cederträ. När löven gulnar smälter
huset ihop med naturen.

barnsligt kul
Här finns inte bara en golfbana utan också många andra
trevliga fritidsaktiviteter.

vald nöt
Badrummet har, liksom
köket, detaljer i valnöt.
Matta från Lexington.

dubbel eldgivning
Den inbyggda eldstaden kan
både avnjutas inomhus och
brukas för grillning på altanen.
25 und er bar a hem
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