
Flera funktioner. For nigra i r sedan gjorde Maria, hennes foraldrar samt bror och svagerska i ordning Hagalyckans gamla honshus till en samlingslokal, som kom att bli perfekt for brollop, kraftskivor och 

har taeit 
Men Hagalyckan ar lika mycket hemma som New York 

Tva vyer. Maria lever sitt liv p i Manhattan i New York och i Hagalyckan utanfor Abild. "Jag behover bida landskapen", sager hon. Foto: Scanpix och Maria Larsson 
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ExteriSr. Hagalyckan byggdes p i 1800-talet, har ar det gamla honshuset. For interior, se bild till vanster. 

SiBet var mycket som cirkulerade 1 samma, 
ofta traditionella monster, och det gav inte 
tillrackligt med stimulans. 

Maria Larsson 

andra kalas. "Har kan man ocksi mila eller bara dra sig tillbaka en stund," sager Maria. 

laria ut 1 varlden 
En flygplatsterminal 1 Goteborg, ett sovspa 1 New York och ett hotell 1 Chicago. 
En fnsorsalong 1 Heberg, en restaurang 1 Aspen och en pnvatvilla 1 Portugal. 

Maria Larsson fran Getmge ar arkitekt och jobbmassigt ror hon sig over olika 
delar av varlden, men pnvat pendlar hon mest mellan tva poler: New York och 
Hagalyckan. Pa den ena platsen ser hon skyskrapor nar hon tittar ut, pa den 
andra ser hon kossor som kalvar. 

©agalyckan" star det pa skylten 
som visar mot den gamla Hal-
landsgarden i skogsbrynet nagra 

kilometer utanfor Abild i Falkenbergs 
kommun. Dar vaxte Marias mamma 
upp och dar fanns mormor och morfar 
i alia ar. 

- Vi bodde i Getinge, men var ofta 
pa besok i Hagalyckan, sager Maria 
och visar runt i huset; genom koket 

med gammalt tragolv, vedspis och lagt 
i tak, in i vardagsrummet med morka 
medaljongtapeter och plastmatta och 
vidare upp pa andra vaningen, dar 
Maria har sitt arbetsrum och ett sov-
rum med balkongdorrar som tillater 
naturen att svava in och ge en kansla 
av "utomhus". 

- Huset ar fran 1800-talet, men har 
byggts om sa manga ganger att avsak-

naden av stil nastan har blivit som en 
egen stil, sager Maria och skrattar. 

Hon ar arkitekt och sedan 2006 har 
hon sin bas i New York, dar hon driver 
det egna foretaget Urban Identities. 

- Mitt forsta projekt har i USA efter 
flytten var Yelo, ett sovspa i ett hog-
intensivt businessomrade mitt pa 
Manhattan. Iden - ett stalle dar man 
kan slinka in och ta en powernap i en 

specialutformad stol - var helt ny och 
vackte stor uppmarksamhet, bade i USA 
och andra lander. 

Gillar projekt 
Maria var kreativ redan som barn och 
fick mycket stod och uppmuntran av 
sina foraldrar. Hon ritade, malade, mob-
lerade om och byggde kojor. 

- Redan da alskade jag projekt, och 
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