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Et blågrønt ocEan, højt til himlEn og En skrånEndE skovgrund vEd 
kystbyEn lornE tæt på mElbournE. sE, hvordan arkitEktEn robErt 
mills har intEgrErEt dE trE naturElEmEntEr i sin fortolkning af Et 
australsk bEach housE udført i glas, bEton og træ – og indrEttEt 
mEd En afslappEt stEmning af sommEr og strandliv. 

af Dominic BraDBury   foto richarD Powers
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yden af bølger. luften og duften fra havet. og udsigten til en blå 
horisont, så langt øjet rækker. det er, hvad den australske arkitekt 
robert mills, hans kæreste lucinda og to teenagedøtre vågner til 
hver morgen. villaen i tre plan ligger i kystbyen lorne få timers kørsel 
fra melbourne og er opfyldelsen af en gammel drøm om at bygge sit 
eget ‘beach house’, siger robert, som elsker området og hver som
mer gennem 18 år lejede et hus her – indtil en skrånende grund på 
samme vej en dag var til salg.

– at tegne sit eget hus er som arkitekt en mulighed for at udtrykke dig selv og 
for alvor afprøve ideer og overbevisninger. for når man bygger til en kunde, 
er fokus selvfølgelig primært på at opfylde kundens drøm, siger robert, som 
har tegnestue i melbourne og en loftlejlighed samme sted, som han også 
stadig bruger i hverdagene.
visionerne var bl.a. om at bygge et hus, som passede naturligt ind i omgivel
serne – og med en stemning af at være ét med både havet og den bagvedlig
gende skov. derfor er huset skabt som om, at det nærmest er skubbet ind i 
den stejle skråning – og med en glaspavillon øverst, som rummer familiens 
store opholdsrum med stue, spiseplads og køkken i åben forbindelse. herfra 
er der et næsten 360 graders udsyn til naturen, havet og himlen – kun afbrudt 
af en buet væg i den ene ende med indbygget pejs og soveværelse på den 
anden side.
– farverne er også vigtige. huset er opført i grå beton og træ, som er blevet 
vasket og skrubbet med kalk, så det får en snert af grå, som står flot sammen 
med betonen. det giver et smukt og roligt udtryk, som jeg holder meget af, 
og som passer godt ind i omgivelserne af skov og strand.
udsigten og naturen er tænkt ind i arkitekturen overalt med forskellige terras
ser, altaner og soldæk på alle etager. rundt om glaspavillonen løber fx en bred 
altan, som er indrettet med solstole og flere spisepladser. og allerøverst har 
robert udnyttet taget til endnu en terrasse med indbygget pejs og daybeds. 
– det er et magisk sted, hvor jeg elsker at sidde både sidst på dagen, inden 
solen går ned, og om aftenen under stjernerne.  idéen er inspireret af et hus, 
jeg engang så i grækenland. det havde en rund tagterrasse, og det syn har 
bare hængt ved i min bevidsthed og drømmen om det strandhus, jeg gerne 
selv en dag ville bygge.
under tagterrassen ligger det store soveværelse, som derfor har buede 
vægge. her er også indrettet badeværelse, der er bygget ind i væggene som 
en del af rummet. badedelen kan afskærmes med gardiner fra gulv til loft, 
som trækkes for og skaber en kokonagtig stemning. 
– det giver et roligt indtryk i rummet og har også den fordel, at det tager en 
del af lyden fra havet, som kan være ret voldsom. i stedet hører man kun 
bølgerne ganske svagt – og sover helt fantastisk til den beroligende rytme.
følelsen af ro går igen i selve indretningen, hvor materialerne beton og træ er 
brugt overalt til at skabe et sammenhængende og harmonisk udtryk. stilen 
er enkel, moderne og afslappet, for selv om robert indimellem arbejder 
hjemmefra og bor i huset hele året, så er det netop blevet det åndehul i 
hverdagen, som han drømte om at skabe.  

Terrasse | hele vejen rundt om den øverste etage
løber en terrasse, som er indrettet med flere hyggekroge 
og spisepladser. her er det et råt bord i zink fra parterre 
garden. stolene hedder last minute, og er de samme, 
som også står ved køkkenøen. fra hub. 

her Bor
robert mills, hans kæreste og to teenagedøtre.

BesKÆFTiGeLse
arkitekt og indehaver af tegnestuen robert mills archi
tects i melbourne. se mere på www.robmills.com.au

huseT
strandvilla beliggende i kystbyen lorne få timers kørsel fra 
melbourne i australien.

oPhoLDsrum | husets øverste etage består af en 
glaspavillon øverst, som rummer familiens store opholds
rum med køkken, spiseplads og stue i åben forbindelse. 
farverne er holdt i toner af hvid og træ, og stilen er enkel 
og afslappet. robert har selv designet køkkenøen med 
spiseplads. stolene hedder last minut og er fra designbu
tikken hub i melbourne, mens lampen er fra gubi.
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oPhoLDsrum | fra glaspavillonen øverst er der et næ
sten 360 graders udsyn til naturen, havet og himlen – kun 
afbrudt af en buet væg i den ene ende med indbygget 
pejs og soveværelse på den anden side. spisebordet er 
specialdesignet af lowe furniture, mens spisebordssto
lene flow er fra mdf italia.

oPhoLDsrum | fra den store bløde sofa Extra soft fra 
living divani er der en fantastisk udsigt over havet. de 
sorte paulistanostole ved vinduet kan fås hos objekto, og 
det lille sofabord er designet af Eero saarinen og produce
ret af knoll. vifterne i loftet er fra boffi.
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TraPPe | som i et sneglehus fører en snoet trappe op til 
taget, hvor tagterrassen er indrettet.

soVeVÆreLse | langs væggen i soveværelset hænger 
gulv til loftgardiner, som skærmer af for badeværelset, 
som er bygget ind i den buede væg. de store gardiner 
tager også noget af lyden fra havet, som i stedet bliver en 
dæmpet og behagelig brusen af bølger. sengen clip er 
designet af patricia urquiola, viften i loftet er fra boffi, og 
sengelamperne aj er af arne jacobsen. 

uDenFor | huset er bygget med masser af terrasser og 
solkroge. roberts yndlingssted er den runde tagterrasse 
allerøverst.  
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