Plats: St Anna

Haga.

Arkitekt: A-M Svensson

Mina sanna drömmars bygge; komplement-bostad

Byggmistress: C-M Andersson
Byggnadsår: 1907

och kollektiv. Sessorna delar systerligt och den enda
regel som finns är: -Ja! En träd-koja. Ja! En häck av
rabarber, en pelarhall med sommarsängar, en lila
salong på bal-kongen däruppe och en fest:
Gibbonäs eget Pride. -Of course princess. Bäcken
rinner genom växthuset, en safir fylld med
monstertomater. När vildsvinen kommer fylls Haga
av lust. Nu vet alla sessor hur kattfoten går i hagen.
Kräftorna

flydde

ur

dammen,

en

tidig

sommarmorgon gick de i parad ner till sjön. En
skuggträdgård med darkroom genom slånbär och
syren. Pioner röda som käftar. Mollunden finns
ännu på norrsidans veranda. Den stora gungan
mellan ärketallarna sätter hela livet på spel.
Husbocken bodde redan här, gör pulver av vår
panel. Besiktningsbutchen kröp i grunden hittade
svamp.

Från

Skansen

till

komposten

kom

igelkottarna. Huggis fick respass till ett stenröse i
storskogen. Fullt hus finns inte, sexton personer
platsar utan prut.
Haga har två spegelvända halvor: två kök, två
rum, två skafferier, två vedspisar, två kammare och
fyra sidovindar. De två halvorna länkas genom ett
två meter brett utrymme – ett spelrum, en tolerans
–

mitt

genom

huset.

Två

skorstensstockar

bestämmer var sida av spelrummet, över huvudet
knyts rökpelarna ihop för att bli en enda fet skorsten
ovan tak. Toleransen innehåller flera delar; en
trappa med egen entré leder från backen till övervåningens kammare och balkonger, däruppe ett
eteriskt rum belyst från två triangulära takfönster
och inunder ett rum med egenskaper men utan
program –Humlegården. Humlorna bor i trossbotten.
Golvet

speglar

taket

som

är

byggt

av

herrgårdspaneler i en färgpalett från ett annat sekel.
Min godaste bostad är ett skrytbygge och en
omtanke, byggd av vänner, verandor, älskare,
tegeltak och väggar, arbetare, fria djur och
tålmodiga växter, önskegrannar, drönare och stora
maskiner. En flisa i världen där drömmen om ett
generöst samhälle redan realiserats.

