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Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er en fagideell medlems-

organisasjon for landskapsarkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god 
landskapsarkitektur og landskapsarkitekters felles interesser.

     Det arbeides hardt for å styrke 
bylivet og bykulturen, som er kommet 
på rødlista. Gata er vårt viktigste 
byrom, siden vi bruker gata uansett 
vær, årstid og tid på døgnet. I mer enn 
40 år har fagfolk arbeidet med å 
humanisere veien til levende byrom 
gjennom mer eller mindre vellykkede 
begreper og prosjekter:  gågate, 
gatemiljø, gatetun, miljøprioritert 
gjennomkjøring (MPG), miljøgate og nå 
sambruk (shared space).

I mange arkitektkonkurranser ser vi 
at gata er forsvunnet og erstattet med 
sambruk, som en quick fix. Nå 
gjenoppstår middelalderens smale 
gater, men med mange ganger så høye 
bygninger, slik at vi blir gående i evig 
skygge i smale sjakter.

Tjuvholmen allé i fjordbyen Oslo er 
typisk for hvordan det kan gå med 
gata; bilen er dyttet ned i det 
underjordiske, og gateparkering og 
fortauene er borte; nå er det vegg til 
vegg-teppe av granitt som gjelder. 
Parkeringskjellerne buler opp, slik at 
den fine utsikten som arkitekt- 
konkurransen viste i 2002, aldri vil 
komme. Siden bilene er tatt vekk fra 
selve gata, så har man passet på og 
lage gaterommet ekstra smalt, på bare 
12 meter. Men det er kaldt å være i de 
svarte slagskyggene på 36 meters 
bygninger i vårt klima. Forholdet gate/
bygg er på 1:4 her, mens det gode 
gaterommet kanskje burde være på 
2:3, det som avenyene i Paris er bygd 
opp etter. De sjenerøse Torshov- 
kvartalene i Oslo er på 1:2, og der er 
det deilig å bo, urbant, lyst og grønt.

Jeg savner de brede, beplanta 
fortauene med sol, vind, trær og 
butikker. Og gjerne med god, 
gammeldags varelevering, søppel- 
tømming og lukeparkering, som er med 
på å skape liv og røre i gata. En bevisst 
gatepolitikk er god bypolitikk. 

Rainer Stange
Visepresident i NLA

Styrets stemme:
Den verneverdige gata

    Ellinor May Aas er landskapsarkitekt 
MNLA fra UMB og AHO i 2010. Hun har vært 
ansatt i Bymiljøetaten i Oslo siden 2010. Har 
blant annet jobbet med park-, gate-, byroms-, 
kollektiv- og sykkelprosjekter. Jobber nå som 
overarkitekt på byromseksjonen. Er engasjert i 
by- og-tettstedsutviklingsspørsmål med spesiell 
fokus på økologi, grønn fremkommelighet, 
opplevelser og kunst i byrommene. Ønsker å 
være en aktiv bidragsyter innen faget og jobbe 
for å synliggjøre landskapsarkitekturen i den 
offentlige samfunnsdebatten. 

GKH

Ny landskapsmedarbeider 
i Arkitektnytt: Ellinor May Aas

Landskapsarkitekt MNLA Ellinor May Aas skal begynne å skrive 
for Arkitektnytt fra og med april 2014.

    Hovelsrud er en stor gård på Helgøya med 
praktfull utsikt over Mjøsa. Huset og hagen ble 
anlagt av politikeren Nils Hoel i 1840, men ble 
sterkt ombygd og forenklet, særlig på 1950-tallet. 
Hagen og jorda ble brukt til andre ting, 
bærbusker og frukttrær måtte vike for 
kornåkre. Etter at Marianne Olssøn overtok 
gården etter sine foreldre, sammen med Are 
Herrem, har de lagt ned en betydelig innsats for 
å gjenskape hus og hage slik det opprinnelig var 
anlagt av Mariannes tippoldefar. I denne 
perioden deltok også Marianne på et videre- og 
etterutdanningskurs i hagerestaurering ved 
Institutt for landskapsarkitektur på Ås.

Europa Nostra-prisen 2014 
til Hovelsrud gård

20. mars ble listen over vinnere av årets Europa Nostra Awards offentlig-
gjort. Det er en høythengende utmerkelse som i år gikk til Hovelsrud gård 

på Helgøya ved Mjøsa, nominert i kategori bevaring.

 Prosjektet har medført at hele eiendommen, 
både hagen og huset, er blitt tilnærmet 
gjenskapt i sin opprinnelige form. Hagen med 
den formelle aksen fra Mjøsa opp til huset har 
blitt restaurert ved hjelp av tidlige tegninger og 
skriftlige beskrivelser. Planter og frukttrær som 
var populære i perioden, har blitt plantet inn 
igjen. I huset har farger, tekstiler og dekorasjons- 
teknikker fra 1840-årene blitt gjeninnsatt, blant 
annet med gulv malt som imitert marmor og 
ulike tresorter. Fire av de opprinnelige tapetene 
ble gjenskapt. Eksteriøret ble malt i sin 
opprinnelige rosa farge med en gjennomløpende 
dekorativ frise. 

Tore Edvard Bergaust
Europa Nostra Norge


