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När vi på HOOM uppmärksammar hus 
i Kalifornien handlar det allt som oftast 
om gigantiska filmstjärnevillor av allra 
modernaste snitt. Men den här gången 
har vi besökt ett lite annorlunda hem. 
Följ med oss till Los Altos Hills, till ett ställe 
som verkligen skiljer sig från mängden. 
Text: MATS ERIKSSON  Foto: ADAM ROUSE

ROUND 
HOUSE
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ROUND HOUSE

Varje morgon och kväll färgas hus och trädgård rosa av den berömda kaliforniska solen.

Från den diskreta entrén anar man knappt villans spektakulära form.

Det runda köket är hemmets naturliga mittpunkt.

I DEN VÄLMÅENDE LILLA kaliforniska staden Los Altos Hills, inte långt 
ifrån miljonmetropolen San Jose, ligger en mycket speciellt villa.  
Med sin säregna form sticker huset, som passande nog heter Round 
House, verkligen ut i grannskapet. Den totala ytan uppgår till 475 
kvadratmeter, vilket gör det till ett av kvarterets mindre hus. Men 
kvalitet går som bekant alltid före kvantitet – och det finns få ställen i 
Los Altos Hills som är lika charmiga och originella som Round House.

HUSET BYGGDES PÅ 1960-TALET och ritades av en arkitekt som ingen 
längre minns namnet på. Men helt klart var det en ambitiös yrkes-
person som ville utmana konventioner och hade en utpräglad fäbless 
för runda former. När nuvarande ägare – ett par med två små barn 
– köpte huset var planen att låta det vara så orört som möjligt. De 
hade förälskat sig i den originella formen och ville behålla alla udda 
originaldetaljer. 
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Den kurviga formen återkommer även i trädgården.

De rundade fönstren fångar verkligen panoramat och de grönskande kullarna.

MEN EFTER NÅGRA ÅR I HUSET stod det klart för dem att det trots allt hade 
en lång rad skavanker och lösningar som tedde sig mindre praktiska 
för en modern familj. Samtidigt var de fast beslutna om att husets 
unika form skulle bevaras i största möjliga utsträckning. Så de anlitade 
Feldman Architecture för att göra en ömsint, hänsynsfull men mycket 
omfattande renovering.

HUSET MONTERADES NER nästan till grunden och återuppbyggdes med 
nya väggar och tak, samt en vacker fasad i bränt accoyaträ. Och det är 
ingen överdrift att säga att Round House genomgått en fullständig 
metamorfos. Det har återfått all sin forna glans och på flera sätt 
faktiskt blivit bättre än någonsin förr. Men den runda formen 
spelar naturligtvis fortfarande huvudrollen. Vem originalarkitekten 
egentligen var må vara höljt i dunkel, men säkert är dennes ny- 
skapande vision från 60-talet nu kommer att leva vidare i många, 
många år framöver.

ROUND HOUSE

Sovrummen har en mer konventionell form.
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