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Nigra avMariasprojekt. f ran vanster: Landvetters nya utrikeshall, Swich Pressed Sandwiches i New York (bfide inredning och branding, alltsi varumarkesbyggande), ett specialritat bord till en privat lagenhet i Stockholm, Yelo sovspa pa Manhattan, Harlyckans f risersalong i Heberg samt Klocksviten p3 Berns hotell i Stockholm. 
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Projekt 
skogskonst. 

Tillsammans med 
sin pappa har 

Maria paborjat ett 
speciellt projekt 
straxintill Haga-

lyckan.Tanken 
arattforadla det 

vilda med hjalp av 
en konstnarlig ide 
och skapa fler rum 
och platseran vad 

marken hari sig 
sjalv. "An s3 lange 
hardetmest varit 

avverkning, eld-
ning, sortering av 

vaxter, rensning 
ochskulpteringav 

back och mark, 
men pa siktar tan-

ken att mer kraft-
fulla inslag ska fa 
taform/'fbrklarar 

Maria och tillagger 
attarbetet ocksS 
aren sorts rening 

forsjalen. 

2 J C Maria Larsson 
Alder: 42 ir. 
Familj: Sambo med skulptoren Fred Eversley, foraldrar 
i Cetinge samt bror med familj i Helsingborg, 
Sysselsattning: Arkitekt med egen firma, baserad i New 
York sedan sju Sr. Har bland annat praktiserat pS Fredblad 
Arkitekter och White Arkitekter i Halmstad, fore respektive 
under sin utbildning. 
Haftig arkitektur i Halland: "jag gillar Anckers by i Haver-
dal. Och Bruno Mathsons hus i Frosakull, med de unika exem-
plen for den tidens ideal - det ar sa haftigt att det finns kvar." 
Cor pi ledig tid: Reser, gar pa konstutstallningar, springer. 
"Och sa malar jag lite, men onskar att det fanns mer tid for 
det." 
Pi meritlistan: 4:a i SM i orientering. "Jag gick p3 oriente-
ringsgymnasium i Amal och tankte verkligen satsa pa elit-
nivl. Men arkitekturen kom emellan...". 
Om tio ir: "Det basta vore om min stora drom att fa rita ett 
konstmuseum har blivit verklighet. Det ar den optimala ut-
maningen, att skapa en byggnad som aren upplevelse i sig, 
med rymd, ljus och flytande bverglingar mellan ute och inne. 
Sen har jag en ide om att rita och bygga egna hus - och kan-
ske aven hus for andra - har i Hagalyckan. Sma, men vackra 
och med magiska relationer till de unika vyerna. De ska bada 
smalta in i omgivningen och sti fram som sjalvstandiga, nya 
parlor. 
Det basta med New York: "Det of brutsagbara, att vad 
som heist kan handa, b§de p3 gott och ont.. I New York ar 
allt mbjligt, kanske tack vare manniskornas nyfikenhet och 
generbsa bppenhet." 
Om valet som stir for dbrren: "Oavsett vem man traffar 
si diskuteras valet. Det var synd att Obama var sa passiv i 
den fbrsta tv-debatten, men harligt att han kom igen i andra. 
Jag tror och hoppas att det kommer att ga bra, USA behbver 
Obama for att fortsatta pa ratt vag och komma f ramat." 

det gbr jag fortfarande. Det ar ett ar-
betssatt som passar mig, sager Maria. 

Hon studerade pa tre olika skolor 
- pa Chalmers, i Trondheim och i Los 
Angeles - och efter utbildningen fick 
hon jobb pa Tengbom Arkitekter i 
Stockholm. Lite langre fram, pa en an-
nan firma, ritade hon Volvos nya ame-
rikanska huvudkontor i Kalifornien. 

- Vi var lite banbrytande nar vi anpas-
sade lokalen efter den svenska 
affarsmentaliteten: ingen officiell recep
tion, bppna ytor som inbjuder till spon-
tana samtal, en gemensam fikahbrna 
som paminner om ett vardagsrum, sager 
Maria som menar att arkitektur handlar 
om art fbrmedla ett uttryck. 

-Jag haller ocksa pa med design och 
varumarkesstrategier, ofta integrerade 
i arkitekturen, och dar ar det extremt 
viktigt att veta vilket budskap kunden 
vill fbrmedla. Det handlar inte om att 
skriva en slogan med stora bokstaver, 
typ "VOLVO FOR LIFE", utan det fung-
erar mycket mer subtilt. Du maste kom-
municera en kansla - som dessutom 
ska ga hem i stora delar av varlden. 

Flyttade till USA 
1 Stockholm undervisade Maria ocksa 
pa Arkitekturhbgskolan KTH, men efter 
elva ar ville hon ha "mindre fbrutsag-
barhet och nya utmaningar". 

- Mycket cirkulerade i samma, ofta 
traditionella monster, och det gav inte 
tillrackligt med stimulans. Anda sedan 
mitt fbrsta mote med New York 1993 
har jag velat bo dar, och i mitten av 
2000-talet bestamde jag mig: nu eller 
aldrig. 

Efter tva ar som anstalld startade Ma
ria eget, men snart hande det som ing
en hade kunnat fbrutse: storbanken 
Lehman Brothers foil och snart var den 
ekonomiska krisen ett faktum. Den fick 
aterverkningar i alia branscher, aven 
Marias. Inga pengar, inga nya satsning-
ar, inga uppdrag. 

- Det var inte den basta tajmingen. 
Jag lyckades fbrsbrja mig, men det var 
inte sa att jobben vallde in. Darfbr var 
det skbnt att ha kvar de svenska kon-
takterna. Jag har haft en bra mix pa 
uppdragen, alltifran Harlyckans frisbr-
salong i Heberg till den nya utrikeshal-
len pa Landvetter. 

- Dar handlade det om att ta fram en 
"masterplan" for 3 500 kvadratmeter 
med gangstrak, toaletter, lounger, res-
tauranger och taxfreeytor. Det var som 
att planera en liten stad med olika tom-
ter, dar det gallde att skapa optimala 
regler for sadant som hbjder och sikt-
ytor, fbrklarar Maria som ocksa har de-
signat en av barerna in i minsta detalj. 

Just nu jobbar hon intensivt med ett 
"boutique-hotell" i Chicago, for Thomp
son Hotels-kedjan. Komplext, kravande 
och kul, konstaterar Maria som garna 
skulle vilja rita fler privathus i framti-
den. 

- Jag har ett pa gang i havsbandet 
norr om Halmstad, en bostad som ska 
smalta in i landskapet, men anda bjuda 
pa nagot extra. Sadana uppdrag ar val-
digt spannande. 

Gigantiskt boende 
Hennes egen "bostadsvandring" i The 
Big Apple ar ett kapitel for sig. Nar hon 

kom dit fick hon hyra en lagenhet i tre 
plan pa 650 kvadrat - en bostad som 
egentligen fungerade som eventlokal 
for agarna till den firma hon jobbade 
for. "Ett superstylat boende", kommen-
terar Maria som darefter delade ett 100 
kvadratmeter stort loft i Soho med en 
konstnar som arbetade dar pa dagarna 
men bodde i en annan lya. 

- Hon var dar nar jag var pa jobbet, 
sa nar jag var ledig hade jag stallet for 
mig sjalv. Ett smart 24-timmarsut-
nyttjande. 

Nasta lagenhet var pa 35 kvadrat. 
- Den var "New Yorkig": pytteliten 

med dusch i en garderob i kbket. Men 
mysig, och centralt. 

Avgdrande mote 
Sedan blev det annu en liten lagenhet, 
men den hyr hon numera ut i andra 
hand, eftersom hon sjalv har flyttat 
igen. 

- Ja, det ar en ganska marklig histo-
ria. 1 maj fbrra aret, pa ett designparty 
i Chelsea, dbk det upp ett valbekant 
ansikte som jag inte kunde placera. 
Nar polletten trillade ner, visade det 
sig att mannen bott granne med mig 
i Soho och ofta brukade sitta ute pa 
trappan och studera folklivet nar jag 
promenerade til l jobbet. Nar vi bbr-
jade prata kom det fram att han var 
skulptbr och att vi dessutom bott gran-
nar under min period i Los Angeles 
- och att han stallt ut bade i Danmark 
och Sverige. 

- Vi bestamde oss for att ses igen, och 
efter en tid flyttade jag in till honom 
i Soho. Han har ett hus i fern plan pa 

Padistans. Den moder inte minst 
• gbr att Maria kan arbeta oavsett var 

hon befinner sig. "Eftersom jag reser mycket ar det helt avgbrande 
Och^— reTtannar jag sa lange jag kan pa Hagalyckan, aven om jag maste jobba." 

sammanlagt 1000 kvadrat som tidi-
gare har varit hotell - och textilfabrik. 
Pa bversta vaningen ar ett loft med tak-
fbnster, dar ar det perfekt att sta och 
mala. Och om man gar upp pa taket ser 
man ut over hela stan. 

I September var Fred och Maria in-
volverade i samma projekt, "Swedish 
fashion goes New York/Design Intelli
gence; FASHION", med fokus pa hall-
bart mode. 

- Mitt uppdrag var att pa kort tid 
gbra om Freds lite ruffiga verkstad till 
en eventlokal for 100 sittande gaster, 
inklusive handelsminister Ewa Bjbrling. 

Det var jobb "24-7" veckorna innan, 
men allt blev valdigt uppskattat, sa det 
var vart mbdan. 
Kontraster 
Men ater till Hagalyckan, dar Maria har 
sitt "livsprojekt". Dar pagar en standig 
renovering, med manga inblandade. 
Fbrutom fbraldrarna ar aven hennes 
bror och svagerska, som bada ar arki
tekter, involverade. 

- Vi funderar lange pa varje steg 
vi tar: behalla den gamla stilen eller 
lamna ett modernt avtryck? Huset har 
sa manga stilar - som alia beskriver sin 

del av den historiska utvecklingen - sa 
det galler att landa ratt. Bade form och 
funktion ska stamma. 

- Men till skillnad fran vara yrkes-
massiga projekt far det har huset mog-
na langsamt, det kanns fint, sager 
Maria och visar det ljusa hallrummet 
pa ovanvaningen, dar hon garna sitter 
och ser ut med en kopp kaffe - eller en 
ritning - i handen. 

- 1 somras var det varsta dramatiken 
i hagen utanfbr. Tre ganger sag vi kor 
som kalvade, och det var sa himla haf
tigt att se hur de sma krabaterna efter 
bara nagra minuter trasslade sig upp 

pa ostadiga ben och snart stod och di-
ade, sager Maria och tillagger: 

- Kontrasten mellan storstadslivet 
i New York och Hagalyckan ar stor. Nar 
jag tittar ut genom fbnstret pa Manhat
tan ser jag ett landskap av skyskrapor, 
manniskor och bilar; har ser jag akrar, 
en liten grusvag och trad. Och jag skul
le inte kunna vara utan nagot av dessa 
landskap. 

ULRIKA AHLBERC 
ulrika.ahlberg@>hsomih.se 

Foto: Maria Larsson 

Fotnot: Las mer om Marias arbete 
pa www.urbanidentities.com 
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