Ulf Nordfjell
Berättat under föredrag arrangerat av Svensk Form Botnia i Umeå
Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, på plats vid Umedalen SPA & Park i Umeå invigt 2003,
förmedlade sina tankar om arbetet med att binda samman den historiska miljön på Umedalen
med ett avtryck från vår tid.
Han betecknar Umedalen SPA & Park som ett ”innovativt” projekt då beställaren och
ägaren Christer Olsson, Balticgruppen, gav honom fria händer att arbeta utan referensgrupp,
vilket är ovanligt.
I samband med byggnationen av spa-anläggningen, ritad av arkitekt Maria Olsson, fick
Ulf i uppdrag att rita en park som skulle användas av spa-publiken. Att tillvarata det
norrländska ljuset och förmedla en känsla av norrländsk natur var viktigt liksom ljussättning
och material med hållbarhet över tiden.
Den gamla parken, på två hektar, förvandlades till ett större rum med en upphöjd
blomsteräng. Häggmisplar bildar allé och höga blomsterpelare, som Ulf Nordfjell
ursprungligen ritade till Berns i Stockholm, står som en fond mot husfasaden. På ängen är det
tänkt att man ska gå på upptäcktsfärd eller kanske bara vila en stund.
Den gamla parkens unika tallbestånd, som enligt Uld Nordfjell ger en speciell
norrlandskänsla, utökades till en pelarsal. Den norrländska lättheten, förstärktes genom
upphöjda ytor, luftiga spaljeer, upplyfta granitblock och försänkta planteringar. Ljussättningen
skapar visuella rum och miljöeffekter.
I det rofyllda, mer avskilda rummet, kantat med granbänkar, hyllas skogen med
granalléer. Här finns även häckar av andra träd och buskar. En klövermatta täcker rummets
mitt. Vattnet, som porlar i en lång vattenränna, har koppling till den moriska trädgården.
Närmast tillbyggnaden, som rymmer SPA-badet, finns ett stort trädäck med en svagt
förhöjd perennplantering. Floran speglar norra Sverige och färgerna går i blått, violett, purpur
och vitt, med fält av stormhattar. Planteringarna förändras under årets olika tider.
2004 tilldelades Ulf Nordfjell Sveriges Arkitekter Övre Norrlands arkitekturpris för arbetet
med Umedalen SPA & Park i Umeå. Juryns motivering löd bland annat: ”Parken är ett
konstverk där element ur våra norrländska landskap stiliserats till trädgårdskonst - med
klassiska förebilder men på ett nyskapande och för regionen unikt sätt”.
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