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UTVECKLINGSPLAN FÖR NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR
Utvecklingsplanen har utarbetats på uppdrag av Båstads kommun.
Målsättningen har varit att utifrån dagens situation på Norrviken dra upp riktlinjer för framtiden.
Projektledning, inventering och åtgärdsförslag av Ulf Nordfjell Ark LAR Stockholm, Lunab. Bakgrundstexter av Christel
Kvant trädgårdsjournalist, Helsingborg. Layout samt digital bild- och kartbearbetning Henri Hanus-Haim och Emma
Tönnerfors, Scandiconsult Sverige AB, Stockholm.
Arbetet har föregåtts av samråd med Båstad kommun och Norrvikens trädgårdssällskap. Bilder från Hild Abelins privata
arkiv har generöst ställts till förfogande, liksom hennes klara minnesbilder och blick för helhet och detaljer, vilka varit av
stor betydelse för denna sammanställning.
Annat källmaterial utgörs av Rudolf Abelins böcker ”Den mindre trädgården”, ”Privatträdgårdens kalender”, ”Lekstugans
trädgård”, ”koloniträdgården” samt artiklar av Rudolf Abelin. Till stöd för denna sammanställning används också citat från
gamla tidskrifter, Abelins böcker, Trädgårdskonstens historia samt ”Norrvikens trädgårdar - Ett utvecklingsförslag” av
Simon Irving och Lars Krantz, 1997.
Utvecklingsplanens upphovsrätt tillhör Ulf Nordfjell, Stockholm 2001.
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Inledning
Norrvikens trädgårdar tillhör landets praktfullaste trädgårdar från tidigt 1900-tal, och enbart av den anledningen av
rikshistoriskt intresse. Det äger dessutom den säregna
fascination som kommer av att trädgårdarna skapades
av en enda man med hårt begränsade resurser, med en
passionerad kärlek till trädgårdskonsten som enda drivkraft.

”Norr
vikens
”Norrvikens
trädgårdar är
en veritabel
skattkista för
nuvarande
generationer”

Rudolf Abelin skapade Norrviken i en tid då trädgårdsintresset i hela Västeuropa stod på sin höjdpunkt. Så är
fallet även idag. Då som nu sökte man inspiration i
trädgårdshistorien. Ingen genomförde detta med större
konsekvens och pedagogisk ambition än Abelin, som på
den natursköna platsen mellan Hallands-åsens stigning
och Kattegatts oändliga vatten uppförde en anläggning
som var en exposé över trädgårdshistoriens olika epoker:
renässans, barock, japansk och österländsk trädgårdskonst, engelsk naturromantik, osv. Alla stilar tolkades
personligt och med en känslig anpassning till platsen.
Samspelet med naturen var Abelins ledstjärna i hans
trädgårdskonst.
Många av de tankar som gestaltas i Norrvikens trädgårdar har fått ny aktualitet i vår tid. 2000-talets högt
uppdrivna tempo har sökt sin motpol i trädgårdens
stillhet och harmoni. Miljöhoten har resulterat i en djupt
känd önskan att forma ett privat, livsbejakande trädgårdsparadis. Genmanipulerade och besprutade grönsaker
och frukter har fått allt flera att vilja odla egna nyttigheter om inte annat så för glädjen att plocka in råvarorna direkt
från trädgård till tallrik. Vi kan därför idag bevittna
utvecklingen av ett trädgårdsintresse som bara
accelererar, och som tar sig uttryck i att fler och fler
trädgårdstidningar ges ut, fler och fler trädgårdsböcker
och TV-program om trädgård produceras.
Trädgårdsdagarna på Sofiero drar enorma skaror med
besökare. Göteborgs och Stockholms satsningar på
Hedens Lustgård respektive Trädgården och Konsthantverket blev likaså veritabla publiksuccéer - andra
kommuner planerar att ta efter det goda exemplet. Det
anordnas trädgårdsresor över hela landet och till
England, Frankrike och Italien. Trädgårdsturismen har blivit
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en stark faktor, som vi bara upplever början av. Alla trendanalyser pekar på att det redan stora trädgårdsintresset
bara kommer att öka under lång tid framöver.
Samhällskrafterna såg annorlunda ut på Abelins tid, men
resulterade i en längtan efter trädgård som i mångt och
mycket är densamma som idag. En längtan efter historiens rika inspirationskällor. En längtan efter naturens
skönhet och läkande kraft. En längtan efter den speciella
skaparglädje det är att ägna sig åt trädgårdskonst - att
skapa med levande material. En längtan efter att
återerövra relationen mellan odlandet och matlagningen.
Men medan vi i vår tid befinner oss i begynnelsen av
detta sökande, representerar Rudolf Abelin och
Norrvikens trädgårdar en fullbordad skapelse - om nu
trädgårdar någonsin kan bli det - och de samlade
erfarenheterna och kunskaperna från ett långt, intensivt liv
ägnat åt trädgårdskonstens alla delar.
Rudolf Abelins livsverk i stort och Norrvikens Trädgårdar i
synnerhet utgör alltså en veritabel skattkista för vår tids
nya generationer, som till stor del är hänvisade till att söka
upp kunskap och inspiration, eftersom det inte längre är
något man naturligt bibringas.
Abelin gjorde som en av landets tongivande trädgårdspersonlighet många insatser inom trädgårdens sfär, men
Norrviken är hans främsta verk. Inspirerad av den italienska barocken, som han framhåller som sitt främsta ideal,
placerar han de formella delarna av trädgården på platån
och de mera naturinspirerade trädgårdarna på Hallandsåsens sluttningar. Ett grepp som är genialt, då det
skänker ett samspel mellan det tuktade perspektivet och
den friväxande, svenska lövverket som blir till en stark
skönhetsupplevelse. Vi ser här Abelins storhet i det att
han förenar trädgårdsarkitekten och trädgårdsmästaren i
en person. Kombinationen av design och praktik i hans
professionella bakgrund förklarar varför trädgårdarna inte
bara har elegans och skönhet utan även närhet och
känsla. Vi både beundrar och berörs av dem.
Som risken alltid är med kulturskatter som inte vunnit
tillräckligt historiskt perspektiv, har Norrviken under åren
upplevt många hot mot sin existens, och inte tillvaratagits
så som anläggningen förtjänar. En anläggning lever som
farligast när den lämnats av sin skapare och ännu inte
hunnit bli tillräckligt gammal för att dess storhet ska bli
förstådd av efterkommande förvaltare. Vi vet idag att
exempelvis, Ramlösa Brunnspark i Helsingborg, för att
nämna ett exempel i en lång rad miljöer, hotats att jämnas
med marken av oförstående efterföljande generationer,

som inte förmått se värdet i det kulturarv de fått att förvalta. I gengäld kan vi också se exempel på vilken tillgång
värdefulla kulturmiljöer som räddats blivit för de kommuner som haft det goda omdömet att ta tillvara det som
blivit dem förunnat att förvalta.
Norrvikens historiska trädgårdar kan fortfarande, trots
ålder och skick, återställas i ursprungligt toppskick. De
stilhistoriska trädgårdarna har kvar sina ursprungliga
planformer, även om tiden har medfört att vissa justeringar av olika anledningar har genomförts. Utvecklingsmöjligheterna är stora - det insåg redan Abelin.
Dels öppnar de möjligheterna för Norrviken att åter bli ett
centrum för trädgårdskulturen, med många möjligheter
som här ska skisseras. Dels kan anläggningen utgöra en
prestigefylld och inspirerande ram för andra konstyttringar
som konst och musik, men även mera jordnära teman
som utbildning och matkultur. Tankar och planer för hur
ett nytt kulturcentrum kan byggas upp har utvecklats av
keramikern Gustav Kraitz och presenteras också i denna
rapport.
Vi vill med denna utvecklingsplan lyfta fram de stora kvaliteter Norrvikens trädgårdar inrymmer och visa på de möjligheter de öppnar för i första hand hela kulturlivet i regionen. I sin förlängning ger de upphov till en mängd
positiva sekundäreffekter, vilka inte denna utredning
omfattar. Vi vill bara peka på det samarbete som redan
initierats mellan Nordvästra Skånes kommuner för en
gemensam trädgårdsturism, och vilken tyngdpunkt
Norrviken i restaurerat skick skulle utgöra i ett sådant
sammanhang.
Efter ett halvt sekel av tillbakagång och nedskärningar på
Norrviken har tidens strömningar hunnit ifatt Norrviken,
och ett citat från Abelin passar alldeles utmärkt som kompassriktning för framtidens Norrvikens Trädgårdar: ”Att
gärna arbeta med beprövade uppslag från svunna tider
och andra folk, men söka omsätta dem i modern dräkt,
lämpad efter nutida uppfattning och resurser”, det vill
säga att lära av historien för att tolka sin samtid. I en tid
när trädgårdsmästare, trädgårdsdesigners, landskapsarkitekter, arkitekter och konstnärer på nytt möts för att
tolka sin samtid kan platsen knappast vara bättre vald.
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Utvecklingsplan
Norrvikens trädgårdar utvecklas att bli ett trädgårdscentrum
av högsta internationella klass, med ett utbud av
trädgårdsutställningar, konst, musik, mat och utbildning
Norrvikens trädgårdar tas tillvara som ett värdefullt kulturarv.
Värdefulla byggnader och trädgårdsanläggningar bevaras och
restaureras.
Norrviken utvecklas i samspel med kulturlandskapet på
Bjärehalvön.
Projekt Norrvikens trädgårdar har som mål att Båstads kommun skall utvecklas till en av landets ledande trädgårdskommuner.
Säkerställa de till Norrvikens trädgårdar ursprungliga markområdena.

Foto:
Fotoreferenser till alla
bilder återfinns längre
bak i skriften

TRÄDGÅRDAR BÅSTAD - 6

Bevara, sköta och underhålla kulturlandskapet på och kring
Norrvikens Trädgårdar.
Bedriva en pedagogisk verksamhet i samarbete med regionens
trädgårdsutbildningar och institutioner som ett stöd till
trädgårdarnas restaurering, skötsel och underhåll.
Verka för att Norrvikens trädgårdar i framtiden blir den självklara
samlingsplatsen för tillkomsten av en svensk trädgårdsakademi.
Verka för att Norrvikens trädgårdar blir platsen för ett framtida
trädgårdsmuseum.

Utvecklingsplanen omfattar ej de synergieffekter inom regionen som kan
komma att uppstå inom turism, handel och hotell i samband med
satsningar på Norrvikens trädgårdar. Detta kommer att belysas separat i
den affärsplan som är under utarbetande.

Plan:
Utvecklingsplan för
Norrvikens trädgårdar.

Framtida markområden

TECKENFÖRKLARING
Bevara och restaurera respektive rekonstruera
1. Ravinen
2. Bron
3. Rudolf Abelins grav
4. F.d. trädgårdsmästarbostaden
5. Den långa entrévägen
6. Abelins väg / Blomstergatan
7. Barockträdgården
8. Huvudbyggnaden
9. Rekonstruktion av kloster- / medeltida trädgården
10. Renässansträdgården

11.
12.
13.
14.
15.

Nordtyska planteringen
Spegeldammen
Vattenträdgården
Japandalen
Ulla Molinträdgården

Bevara och utveckla
16. Romantiska trädgården / nytt woodland
17. Ny japanträdgård
18. Fruktallen och perennrabatterna
19. Glashyttan blir plantbod
20. Hantverkshuset blir studio och platskontor
21. Parkeringen omdisponeras

22. Tors park
23. Gångstråk
Anläggningar som rivs
25. Befintligt förråd rivs
26. Befinlig scen rivs
Nya
30.
31.
32.
33.
34.

satsningar
Kulturcentrum
Orangeri / Restaurang, serviceutrymmen
Mur för spaljerad frukt
Köksträdgård
Ny entré

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Anlagd planterad vall
Utställningsträdgårdar
Nyanlagd rosenträdgård
Nytt förråd, kompost m.m.
Ny friluftsscen i sluttningen
Odlingsytor
Nyanlagda växthus på gamla grunder
Plats för elevbostäder / skolutrymmen
Ny parkering, samnyttjande med Kulturcentrum,
Apelrydsskolan, personal m.m.
44. Parkering
45. Nytt staket
46-48. Framtida nyanläggningar
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Rudolf Abelin
Ett liv ägnat åt trädgårdskonsten

”Generalson blir trädgårdsmästare”. När Rudolf Abelin
avbröt sina akademiska studier för att i stället börja
utbilda sig till trädgårdsmästare var det en sådan skandal
att det blev rubriker i tidningarna i Linköping. Det krävdes
en stor beslutsamhet och ett stort civilkurage för att stå
emot påtryckningarna i en familj där männen varit
officerare och högt uppsatta ämbetsmän i generationer
för att ägna sig åt ett lågstatusyrke med fingrarna i jorden.
Men som alltid är det den förbjudna kärleken som växer
till den starkaste passionen, och när Rudolf Abelin väl
tagit sitt självsvåldiga beslut för att ägna sitt liv åt
växterna och trädgårdskonsten, så var det med total
hängivenhet.
Rudolf Abelins far Gustaf Rudolf Abelin var inte bara
general utan under en period dessutom krigsminister i
Karl XV:s regering. 1872, när Rudolf var åtta år gammal,
flyttade familjen till Bjärka-Säby i Östergötland. Det var
här den lille pojken upptäckte godsets trädgårdar ”som
den tiden voro av det gamla älskvärda slaget, med
massor av äppleträd, bärande ljuvliga höstfrukter, med
varmkaster för vin och ananas, med ett gammalt orangeri
för myrten och orange, med kryddland och
köksväxtsängar och stolta rader av gammaldags
perenna blommor”. Fadern var också intresserad av
odling – och även om det hos honom aldrig var något
annat än en hobby, sådde han säkert oavsiktligt några
frön hos sonen. Ännu större inflytande fick morfadern.
Rudolf tillbringade underbara sommarlov hos
morföräldrarna på deras gård vid Nyby Bruk i Sörmland
tillsammans med systrar och kusiner. ”Min gamla morfar
var lika älskvärd som humoristisk och hade det allra
största intresse för trädgård och park. Jag kan med fullt
skäl påstå, att min nära nog ärvda böjelse för mitt yrke
leder sitt upphov ifrån honom.”, skriver Rudolf Abelin. På
farbroderns gods Mauritzholm, där släkten samlades för
gemytligt umgänge varje år, umgicks Rudolf med den
enarmade trädgårdsmästaren, som invigde honom i
konsten att odla ananas och gloxinia.
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Trädgårdsarbete i större stil började Rudolf Abelin med i
största hemlighet när familjen flyttat till Björnsnäs vid
Bråvikens nordligaste vik. Där fick han idén att inrätta ett
av husets torn till sitt privata lilla växthus. Det fanns
fönster i tre väderstreck som släppte in tillräckligt med
ljus, men för att förbättra värmen släpade Rudolf upp flera
lass hästgödsel till en varmbänk i tornet. Anläggningen
uppmärksammades när hela huset invaderades av flugor,
som kläckts i den gynnsamma atmosfären. Men när
dessa luftats ut blev det lilla tornväxthuset en prunkande
sevärdhet med heliotrop, fuchsior, begonior och
doftande La France-rosor. Rudolf Abelin var 14 år, och
den skaparglädje han kände hade redan avgjort hans
livsval.

”Och jag frågar – kan
någon undgå att värmas
innerst i hjärteroten, då
han en solig vårdag står
inför ett blommande
äppelträd och ser dess
rosiga krona, ett tillhåll för
surrande bin, brummande
humlor och fladdrande
fjärilar
fjärilar,, tecknas mot den
ljusblå vårluften?”
Abelin led under hela sin skoltid av en svår ögonsjukdom.
När han var fri och lycklig under sommarloven kände han
inte av den, men när han tvingades sitta böjd över
böckerna i skolan plågade den honom, och han fick
avbryta studierna i långa perioder. När han därför två år
senare än sina klasskamrater till slut tog studenten tyckte
han att han gjort sitt på skolbänken, och att han äntligen
kunde få bli trädgårdsmästare, och han blev förtvivlad när
hans föräldrar tvingade honom att påbörja en juridisk
examen i Uppsala. Till slut satte emellertid ögonsjukdomen definitivt stopp för studierna, och Rudolf kunde
äntligen, efter vad han betraktade som förspilld tid,

påbörja sin utbildning till trädgårdsmästare, vilket han
blev vid Rosers Have i Köpenhamn 1888.
Sitt första Norrviken skapade Rudolf Abelin på Björnsnäs,
där han slog samman de trädgårdsanläggningar fadern
arrenderade med marken till tre intilliggande torp. Här fick
han äntligen möjlighet att förverkliga sina drömmar och
ideal.
Rudolf Abelin var inte ensam om att ha drabbats av
trädgårdspassion under den här tiden. Trädgårdsintresset
stod på sin höjdpunkt i Europa kring sekelskiftet 1800/
1900, liksom vid detta. Industrialismens stora
folkomflyttningar hade gett ett nytt och ofta osunt stadsliv
för de stora folkmängderna. Det fanns en längtan efter
grönska och frisk luft, efter nyttiga grönsaker och det
sunda, uppbyggliga liv som trädgården kunde erbjuda.
Trädgårdsrörelsen blev en veritabel samhällskraft som
såg till att det växte upp trädgårdsstäder i utkanterna av
de europeiska storstäderna, och för de mindre
bemedlade erbjöds kolonilotter, som kunde ge både god
och nyttig mat på bordet och en sundare fritid. I England
ledde den socialt engagerade William Morris den
nybildade Arts & Craft-rörelsen, som strävade efter att
göra bostad, design och trädgård till en arkitektoniskt
sammanhållen enhet, präglad av kvalitet i material,
hantverksomsorg och form. Trädgårdsgestalter som
Gertrude Jekyll och Edwin Lutyens fick stort inflytande
över trädgårdskonsten, och det byggdes och anlades
som aldrig förr. Med säkerhet gav det ytterligare
inspiration och kraft åt Rudolf Abelins redan starka
engagemang.
Sitt första, östgötska Norrviken formgav Abelin i den vid
tiden populära tyska stilen. En slags stilhybrid mellan den
franska barockträdgården och engelska naturparken,
som bevarade barockträdgårdens symmetri i en
uppmjukad form, där alla hörn rundats av. Han var också
behjälplig med ritningar i den här stilen till flera andra
trädgårdar, och började alltså redan tidigt sina försök
som formgivare. Många parker och privatträdgårdar
anlades i den tyska stilen under 1800-talets andra hälft,
men den hör inte till de formuttryck som vunnit
eftervärldens beundran. Även Abelin övergav den för en
stramare, mera barockinspirerad form längre fram.
Ännu viktigare än formen var vid den här tiden odlingen
för Abelin. Det var främst fruktodlingen han tog sig an,
och nu när han äntligen fick ägna sig åt det han brann för,
skedde det med full kraft. Han ville ha en ny syn på

fruktodlingen i dess alla delar – från ekonomi till sorter
och odlingsmetoder. Han agiterade i skrift och tal för sina
idéer, och när han år 1900 gav ut sin polemiska skrift
”Fruktodlingsfrågan” ökades hans trovärdighet högst
väsentligt av att han samma år vann stora guldmedaljen
för sina frukter på världsutställningen i Paris. Skriften
följdes av flera: ”Om frukt och fruktodling på fritt land”
”Herrgårdsträdgården”, ”Trädgården inomhus” (i krukor
och jord, glas och vatten. En bok för kvinnan och
hemmet), ”Lekstugans trädgård” ”Koloniträdgården” och
”Privatträdgårdens kalender”. Hans bok ”Den mindre
trädgården” kom ut i inte mindre än åtta upplagor – den
sista 30 år efter den första – och fick säkert stort
inflytande. Här propagerar han med viss otålighet för ett
bättre utnyttjande av jorden runt torp och stugor.
”Långsamt, mycket långsamt, började uppvaknandet.
Det var ej blott okunnigheten som måste bekämpas utan
– vad svårare var – motviljan och misstron som måste
övervinnas. Och med den redan av gamle kung Gösta
påtalade trögheten hos vårt ännu av sociala och politiska
hetsigheter ganska oberörda folk gick detta blott tum för
tum, steg för steg.” skriver han när han ser tillbaka på
utvecklingen under 30 år i bokens reviderade upplaga
från 1932. Själv i högsta grad en handlingens man hade
han svårt att fördraga slöhet och saktmodighet. Han
finner det å andra sidan också viktigt att varna för alltför
stora odlingar. Trädgården får aldrig vara större än att den
kan skötas på lediga stunder utan att det blir betungande.
Den bör heller inte vara så stor att den väcker idéer om att
den ska ge hela försörjningen och kan ersätta
lönearbetet, varnade han.
I stället skulle arbetet i trädgården bli det gemensamma
familjeprojekt som band samman familjen, som höll far i
huset borta från krogen, som väckte kärlek till hemmet
hos barnen. Därför var det viktigt att de uppmuntrades att
delta i trädgårdsarbetet snarare än tvingades, underströk
han. Det fanns ett starkt inslag av socialt patos och
fostran i Abelins syn på trädgårdens roll. Det kan kännas
främmande i vår tid, men knappast i hans. Hans goda
vän Ellen Key propagerade med samma auktoritet för
ljusare och enklare inredning, paret Myrdal om nya
uppfostringsmetoder och livsmönster i familjen – det var
en tid då sättet att leva befann sig i förändring och många
kände sig kallade att vara vägledare för ett bättre liv.
Abelins pedagogiska ambitioner tog sig också uttryck i
att han startade en trädgårdsskola för kvinnliga elever,
som fick lära sig att göra det bästa av köksträdgården.
Skolan flyttades så småningom till Adelsnäs, där den

vidareutvecklades och drevs vidare även sedan Abelin
lämnat den.
Det var nyttoväxterna som intresserade Abelin mest, och
han agiterade mot de länsträdgårdsmästare som han
tyckte ägnade sig alltför mycket åt att ge råd om
plantering av prydnadsväxter. Det var ett slöseri med jord,
som behövdes för att ge bidrag till matförrådet i stugan,
menade han. Därmed inte sagt att han avvisade behovet
av skönhet – tvärtom. ”Täppan behöver dock icke
uteslutande fyllas av nyttighetsörter. Även doftande och
prunkande blommor bör där givas en – om ock
begränsad – plats. Ty ögats fägnande höjer själens adel
och skänker en ofta omedveten trevnad”, skriver han.

”T
”Tyy ögats fägnande
höjer själens adel och
skänker en ofta
omedveten trevnad”
Rudolf Abelins kärlek till trädgården hade väckts i
herrgårdsmiljö på familjens egna och släktens gods och
gårdar. Det var en trädgårdskultur som han såg hotad –
och för att slå vakt om den ville han starta en utbildning
för herrgårdsträdgårdsmästare. Här arbetade han
emellertid i motvind – utvecklingen gjorde obönhörligen
skötseln av herrgårdarnas trädgård allt svårare att
finansiera, och det gick som han fruktat – snart hade
ingen vare sig pengar eller kunskap för att vårda den
trädgårdstradition som han älskade. Det är egentligen
först i våra dagar som insikten vad som gått förlorad med
vad vi kallar slottsträdgårdsmästarna gjort sig gällande,
och nu görs ett stort arbete på många håll i Europa för att
rekonstruera den trädgårdskultur slottsträdgårdsmästarna
bar fram.
Det Rudolf Abelin inte förmådde genomföra i hela landet,
det försökte han realisera i sitt eget privata paradis – det
som han fann utanför Båstad. Här kunde han utveckla sin
syn på hur trädgården möter naturen och blir till en
konstfull och kärleksfull helhet. Här skulle han skapa en
trädgård som väckte beundran i en hel värld. Sitt nya
Norrviken.

Foto: Rudolf Abelin.
Fotografi ur Hild Abelins
privata arkiv
”Fruktodlingen intresserade Rudolf Abelin allra mest, och han ägnade en stor del av
sitt liv åt att utveckla nya odlingsmetoder
odlingsmetoder.. Med strålande resultat: bland annat
erövrade hans frukt guldmedalj på världsutställningen i Paris”
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Norr
vikens trädgårdar
Norrvikens

Levande trädgårdshistoria
Det gråa diset låg tätt över Laholmsbukten och hade
Rudolf Abelin inte hört vågskvalpet hade han inte vetat att
det var nära till havet. Det var Ellen Key som väckt tanken
hos honom att leta efter ny mark vid Båstad, sedan
stambanan dragits fram genom hans gamla, östgötska
Norrviken och tvingat honom därifrån. Det var inte lätt att
veta om hon hade rätt i den dimma som omslöt honom.
Men så bröt solen fram genom diset och torkade upp de
våta slöjorna, och landskapet uppenbarade sig. Den
skogklädda Hallandsåsen höjde sig över en långsmal
platå som sträckte sig utmed åsens sida. Nedanför den
bredde sig en långsamt sluttande, sumpig äng, genomskuren av rännilar och en porlande bäck på väg mot
havet. Redan innan Abelin hittat huset som hörde till
marken hade han bestämt sig. Här måste det bli. Och när
han fick veta att den lilla gården ”Lilla Båstad” skulle
säljas inom kort, lämnade han inte Skåne förrän köpet var
i hamn. Planerna för trädgården var klara innan köpekontraktet var skrivet. I stort sett genomfördes de under
de kommande åren just så som han skissat dem innan
Lilla Båstad blev hans.

Foto:
Flygfoto över Norrvikens
trädgårdar. Fotograf / Lars
Bygdemark

Samspelet med naturen var den viktigaste utgångspunkten när Rudolf Abelin tog sig verket an att anlägga
sitt nya Norrviken. Redan i Östergötland hade han försökt
skapa trädgårdskonst som mjukt korre–sponderade med
naturen. Men då var det med den oskolade ynglingens
trevande handlag. Nu hade han gjort många resor i
Europa och lärt sig av trädgårdshistorien. I synnerhet de
italienska barockträdgårdarna inspirerade honom och
hade gett honom en ny syn på relationen trädgård - natur.
Liksom i barockträdgården ville han leda blickarna mot de
stora naturscenerierna med hjälp av strama perspektiv,
tecknade i tuktad buxbom och idegran. Den barockträdgård han anlade framför huset blev tongivande för
hela anläggningen och det ”kapitel i mitt områdes stora
bok, där jag djupast och allvarligast skulle kunna uttala
min mening om sambandet mellan natur och konst i
landskapet”.
Barockträdgården innebar också ett avståndstagande för

TRÄDGÅRDAR BÅSTAD - 10

den förkärlek för detaljer och plottrighet som Abelin ansåg
präglade den svenska trädgårdskonsten vid den här
tiden. Han var starkt kritisk till alla de små rabatter med
blommande mönster som man ägnade sig åt i parkerna,
och hans trädgård blev i gengäld till en manifestation av
de rena, enkla linjerna, som skapade en harmonisk helhet
med omgivningens friväxande lövverk. Ändå fick det inte
råda samma stelhet som i den franska barockträdgården.
Gräsmattorna runt dammen fick inte vara maskinslagna,
utan gräset skulle vara så pass långt att vinden kunde
leka med det. I perspektivet österut fick barockträdgårdens mörka, skulpturala buxbomsformer sin

så måtto att den utgjorde bakgrund till hans olika
trädgårdsrum. Yttermurarna var viktigare än husets inre,
som fick stå tillbaka av ekonomiska skäl, medan alla
resurser satsades ute. En prioritering som kanhända inte
var ställd utom all diskussion – Abelin hade nu fått familj.
Den huvudaxel som är centrum i barockträdgården blev
den strukturella utgångspunkten för hela trädgården och
fortsatte på andra sidan huset i den så kallade
renässansträdgården – en anläggning som vi med vår
tids stilhistoriska terminologi kanske snarare skulle
hänföra till barocken även den. Här är en symmetriskt
anordnad broderiparterr anlagd i tuktad buxbom, och
huvudaxel bär vidare genom den ut i en liten plantering
där Abelin släppt in blommorna. Den har karaktär av
nordtysk 1800-talsstil, med dess symmetri och rundade
former. Axeln fortsätter ut i en spegeldamm med trompe
l’oeil-effekt – i ett visst läge sammanfaller dess vattenyta
med havets, som ligger på lägre nivå flera kilometer bort.
Dammen förlänger perspektivet ytterligare med en
utdragen centrallinje på känt franskt manér.
Innanför renässansträdgården låg den medeltida trädgården – en kringbyggd gård med valvgång, blåregn och
marmorstatyer som speglade sig i en liten näckrosdamm. Ett privat, avskilt paradis med inspiration från
medeltidens klosterträdgård. På dess plats är idag den
glasövertäckta restaurangen byggd, och endast dammen
finns kvar som ett mörkt öga, dolt under golvet i
diskrummet.

förtjusande fond av blommande äppelträd, som kantade
huvudaxeln ända bort till entrén. Subtila kontraster, som
visade på Rudolf Abelins starka känsla för skönheten i
samspelet mellan de tuktade formerna och de mjukt
naturliga.
Villan i ljust grått tegel bildar fond och slutpunkt för
barockträdgården. Bostaden intresserade Abelin mest i

Genom att bygga upp trädgården med huvudaxel och
sidoaxlar kunde Rudolf Abelin på ett bra sätt få ett
harmoniskt och logiskt förhållande mellan de sinsemellan
så olika trädgårdsrum han ville skapa. De mest formella
låg, liksom på de stora barock- och renässansanläggningarna, närmast huset, medan de vildare, mera
naturnära låg i vinkel mot huvudaxeln och tog sig ut mot
den omgivande naturen på ömse sidor. Den japanska
trädgården, som Abelin, driven av passionens kraft,
anlade ur ett naket, fult grustag, blev jämte
barockträdgården hans käraste skapelse, och ett

eldorado för alla småfåglar. Vattenträdgården, som likt i
italienska högrenässansens vattenanläggningar tog sin
begynnelse ur naturens källor, porlade i rytmisk variation
nedför sluttningen via små forsar och fall.
Som den pedagog han var ville Abelin med sina
trädgårdar skapa en exposé över trädgårdshistorien och
trädgårdskonsten. Här skulle man kunna vandra och göra
mellanlandningar i olika epoker och olika stiluttryck –
personligt och fritt omtolkade till sin plats och sin tid.

”Den medeltida
trädgårdens damm
finns kvar som ett
öga, dolt under golvet
i diskrummet”

Foto överst:
Medeltida trädgården /
Nuvarande diskrummet
Fotografi ur Hild Abelins
privata arkiv
Foto nederst: Rudolf
Abelin. Fotografi ur Hild
Abelins privata arkiv

Till de trädgårdar som skapades av Abelin har fogats ett
värdefullt bidrag – en nästan bortglömd trädgårdshistorisk liten skatt. Längst bort i trädgården finns, om än
tilltufsad av tiden, en liten trädgård skapad i samband
med Hemträdgårdsutställningen 1961 av landskapsarkitekten Gunnar Martinsson och en av Sveriges största
trädgårdspersonligheter i modern tid – Ulla Molin. Hon
var en av de kvinnliga elever som fick sin
trädgårdsutbildning i Apelrydsskolan.
De stora odlingarna av fruktträd och hasselnötter ingick i
det pedagogiska programmet – under hela sitt liv
engagerade sig Abelin för en förbättrad fruktodling – men
de hade också den viktiga rollen att vara den ekonomiska
grund på vilken Norrvikens Trädgårdar skulle vila. Tyvärr
blev inkomsterna från odlingarna aldrig tillräckliga för alla
de utgifter de påkostade trädgårdsanläggningarna
medförde, och Abelin levde i en konstant oro för hur det
skulle gå med hans trädgård.
Den oron har tyvärr följt Norrvikens trädgårdar genom alla
år, och den är inte mindre idag. Det har under åren inte
saknats idéer för hur trädgårdarna skulle kunna
exploateras till förmån för allehanda spekulativa projekt.
Vad man idag emellertid kan skönja är en ny insikt om
vilka möjligheter som slumrar i Norrvikens trädgårdar den kulturskatt som vilar mellan Hallandsåsen och havet.
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Bevara, restaurera och utveckla
Under åttitalet tillkom några viktiga dokument som kan
användas som stöd för Norrvikens trädgårdar.
1982 utarbetades Florensdokumentet som stöd för
historiska park- och trädgårdsmiljöer. Här ska endast
nämnas artikel 10. ” Vid varje åtgärd av underhåll,
konservering, restaurering eller rekonstruktion av en
historisk park eller trädgård, eller en del av den, måste alla
dess viktiga beståndsdelar behandlas samtidigt. Isoleras
de olika åtgärderna från varandra skadas helheten”.
I Sverige trädde lagen om kulturminnen i kraft 1989 i
vilken bestämmelserna om byggnadsminnen utvidgats till
att omfatta parker, trädgårdar och andra anläggningar
som är synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska
värde. Det finns således även ett formellt stöd för
Norrvikens historiska delar.

Plan vänster:
Markägoförhållanden 2001.
Foto höger:
Entrén. Fotografi ur Hild
Abelins privata arkiv
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Samtidigt som de historiska delarna bedöms kan inte
nog understrykas värdet av kulturlandskapet i vilket
Norrviken vilar. Detta måste för all framtid säkras
avseende geografisk omfattning men också avseende
den orörda landskapsbilden med sina trädridåer mot övre
respektive nedre platån.
Landskapet på Norrviken saknar motsvarighet i landet.
Åsens kraftiga bokskogsbeklädda sluttningar skapar ett
stort landskapsrum i vilket trädgårdarna ligger.
Den närmast exotiska frodigheten är ett av de viktiga
karaktärsdragen. Vegetationen av örter i bäckravinerna i
skogspartierna och fruktodlingarna på sluttningen
markerar spännvidden i växtlighetens rikedom.
Nedanstående sammanfattning tar ställning till vilka delar

som huvudsakligen bevaras och restaureras, respektive
vilka delar där ett nyskapande är tänkbart och önskvärt.

Entrén
Entrén till Norrviken via den ursprungliga stenbron över
ravinen är tydlig, pampig och magnifik. Söder om denna
finns en damm som nedanför stenbron övergår i en
mindre bäck. Både bron och dammen bör ses över, inte
minst med avseende på vattenföring och uppväxande
vegetation som med åren helt stängt ute ljuset
sommartid. Dammens botten och stränder ses över och
kompletteras med örter på marken och näckrosor i
dammen.
Ravinen nedanför bron mellan den förfallna kuskbostaden
och Abelins grav är en mycket vacker plats under de
stora träden. Här finns en ruin efter en gammal kvarn.
Genom att varsamt dämma vattnet i bäcken på några
ställen, avverka några träd för att få ned solens strålar i
anslutning till ruinen, samt plantera doftande kaprifol i
anslutning till denna så uppstår ett nytt rum för
kontemplation och eftertanke i ravinen. I anslutning till
detta en trappväg i granit upp till Abelins grav, som är
starkt eftersatt och bör ställas i ursprungligt skick, med
trappvägar och stenmurar.

Parkeringen

Den långa entrévägen

Abelins väg/Blomstergatan

Det som idag påverkar helhetsmiljön negativt är den stora
parkeringsanläggningen. I framtiden bör
parkeringsanläggningar anordnas utanför området.

Under Abelins tid gick entrévägen genom magnifika
äppelkvarter på ömse sidor hela vägen fram till
Barockträdgården. Blundar man kan man framför sig se
vilken fullständigt makalös entré till bokstavlig nytta och
nöje han här en gång skapade. Sedan lång tid tillbaka
finns parkeringen på cirka halva fruktträdgårdens marker.
Att återställa fruktträdgården i ursprungligt skick är varken
önskvärt eller realistiskt.

Denna pampiga tväraxel till huvudaxeln med Abelins byst
i den ena änden och fiskgjusemonumentet i den andra,
inramas av välklippta häckar. Blomstergatan, som idag
har en tung, allvarlig ton, hade en gång magnifika, ljusa
perennrabatter med lavendelkanter och hav av höstflox i
bleka pasteller, vilka bör återskapas. I framtiden kommer
blomstergatan också att fungera som gräns mellan de
mera historiska delarna och de nytillkomna inslagen.
Murar och rabatter totalrestaureras och havsvyn vid statyn
friläggs åter. Abelins byst kan lämpligen flyttas till hans
grav.

Infarten föreslås skiljas tidigt från den långa entrévägen.
Många är de förslag som diskuterats under åren. Vi
föreslår att den långa entrévägen skiljs från infart och
parkeringsytor genom en lång häck parallellt med
entrévägen.
Tillgängligt område för parkeringsändamål omdisponeras
för att på sikt ge plats för fler platser i en kompaktare
lösning än den som finns idag. Parkeringsytorna
framhävs som ett sammanhängande fritt parkrum. I detta
placeras trädgrupper av taxus på ett sätt som påminner
om det i en fruktodling.

Däremot återställs äppelträdgården i området närmast
mittaxeln med tre rader fruktträd och med de berömda
prästkragerabatterna på ömse sidor huvudstråket På så
sätt återställs den landskapsmässiga skalan som
inbegriper även barockträdgården.

Vid den förre detta kuskbostaden finns plats för cirka 30
bilplatser, ett värdefullt tillskott till konsthallen, som kan
nås via ny gångstig och bro över ravinen.

Foto vänster:
Entrévägen genom
äppelträdgården, kantad av
prästkragar.
Foto mitten: Blomstergatan
Foto nedan:
Detalj, Blomstergatan.
Fotografier ur Hild Abelins
privata arkiv

Skiss ovan: Förslag till ny entrébyggnad av spaljerad avenbok omgiven av vatten och häckar - Ulf Nordfjell.
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Barockträdgården
Här möter oss en trädgård i landskapets skala, inspirerad
av den italienska barocken, som Abelin var så förtjust i.

Foto ovan: Stora gräsytan i
barockträdgården. Fotografi
ur Hild Abelins privata arkiv
Foto nedan: Centralaxeln i
barockträdgården. Fotografi
ur Hild Abelins privata arkiv

”Denna enkelhet är inte minst påtaglig i anläggningens
kärna: i centraldammens rena linjer, i häckarna, som ge
stöd åt denna linjeföring, i gräsplanerna, uppfartsvägarna
och inte minst i grupperingen av yppiga barrväxter. Dessa
ger oss en sydländsk prägel, de ger oss dessutom
något,som vi ofta saknar i Nordens trädgårdar: färg under
vintern, årets mörkaste tid. Genom siktens förträngning i
det mäktiga perspektivet får vi en extra glädje i himlens
och molnens färgspel och ständiga skiftningar, som alltid
framstår mer levande och klart inom en inramad sikt än
över ett öppet landskap. Som ett exempel på
kompositionens fullkomlighet kan nämnas, att ingen
bestämt kan säga, var trädgården slutar och var
landskapet börjar”.
Abelins beskrivning av barockträdgården har sin giltighet
än idag, men den skickliga kontrastverkan som
åstadkoms i mötet mellan barockträdgården och
äppelträdgården (läs italiensk mandelblom) har gått
förlorad och bör återskapas med den tidigare nämnda
dubbelallen av äppelträd som nyanläggs. Abelins små
detaljer som att lämna kvar några fruktträd i
barockträdgården från den ursprungliga gården Lilla
Båstad är viktigt att återinföra.
Barockträdgårdens häckar måste till stora delar göras om
och det kommer att ta tid att på nytt återställa de
formklippta konerna i sina ursprungliga, strikta former.
En noggrann genomgång av barrträden får leda fram till
förslag till åtgärder.
Hela vattenkomplexet med dammar ses över och
återställs med alla sina detaljer.
Den rektangulära dammen ska vara en spegeldamm utan
fontäner och näckrosor. Dammen är en spegeldamm
efter barockens principer och fungerade ursprungligen
även som en pool för familjen. Granitavtäckningen runt
dammen har med åren försvunnit och finns bara kvar på
något enstaka ställe och bör återställas för att återge
dammen dess skarpa linjeföring.
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Foto vänster: Dammen i
barockträdgården. Fotografi
ur Hild Abelins privata arkiv
Foto höger: Centralaxeln i
barockträdgården av idag.
Fotografi / Ulf Nordfjell

Foto vänster: Klippta
häckar i barockträdgården.
Fotografi ur Hild Abelins
privata arkiv
Foto höger: Centralaxeln i
barockträdgården före
utbyggnad. Fotografi ur Hild
Abelins privata arkiv
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Huvudbyggnaden
Denna var ursprungligen Familjen Abelins hem, men är
också på samma gång navet i trädgården, med utsikt
både mot barockträdgården med fonden i fruktträdgården och mot renässansträdgården med dess
berömda damm där horisontlinjen går ihop med havet.
Mot barockträdgården låg familjens frukosthörna i
morgonsol, medan middagen gärna intogs i kvällssol på
terrassen i klostergården, (nuvarande vinterträdgården).
Det är lätt att inse vilken slumrande skatt huvudbyggnaden utgör och hur viktigt det måste bli att erbjuda
morgondagens besökare den upplevelse som en gång
var essensen i Norrvikens trädgårdar.
Att återställa huvudbyggnaden till det hem det en gång
var är knappast realistiskt annat än till vissa delar som
Abelins bibliotek och arbetsrum.

Foto vänster:
Huvudbyggnaden. Fotografi
ur Hild Abelins privata arkiv
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Helhetskonceptet för huvudbyggnaden har som
målsättning att restaurangköket och hela den enorma
glasverandan som byggts till under modern tid rivs. På så
sätt frigörs huvudbyggnaden och relationen till trädgården
kommer att återuppstå. Ett litet konditori bör dock få plats
i nuvarande butiken och på de utomhusterrasser som har
morgon- respektive kvällssol.
Hela bottenvåningen kan ge plats för ett fantastiskt
trädgårdsbibliotek, men på byggnadens och rumsuppdelningens villkor. Ett större samlingsrum sparas för
att kunna användas för kurser, seminarier m.m. Övre
våningen används i först hand som ett museum kring
Abelins yrkesgärning och till att börja med som kontor för
verksamheten. På sikt skulle dessa kontorsutrymmen
kunna ge plats för ett svenskt trädgårdsmuseum, om

detta är möjligt utifrån de krav som kan ställas på denna
typ av verksamhet. Om inte skulle det vara önskvärt att ett
sydsvenskt trädgårdsmuseum integreras med det
planerade kulturcentrumet.
Hela huvudbyggnaden med sitt gråvita tegel uppfattas
idag som lite kalt i förhållande till miljön, vilket också
förklaras av att huvudbyggnaden under stora delar av
1900-talet varit täckta av murgröna, vilket framgår av
fotografier och naturligtvis utgjorde en alldeles förträfflig
bakgrund till de olika trädgårdsmotiven..
Den svagt upphöjda terrassen med utsikt över
barockträdgården återställs, tulpanträden flyttas och de
korrekta fasadplanteringarna återställs. Terrassens grus
och planteringsurnor återställs och kompletteras med
tidstypiska trädgårdsmöbler.

Fotografi: Klostergården.

Klostergården
Vi låter bilderna från den ursprungliga miljön tala sitt eget
språk mot den torftiga restaurangmiljö som finns här
idag. Denna walled-garden lät Abelin uppföra med
inspiration från klosterträdgården, ett rum för vila och
meditation efter dagens arbete. Här fanns också den
idag helt bortbyggda medeltida trädgården, vars damm
enligt Hild Abelin gömmer sig under golvet i diskrummet!

På samma sätt som i Barockträdgården lät Abelin några
fruktträd från 1800-talets Lilla Båstad bilda stomme för
att redan från allra första början skapa karaktär till gården.
I samband med att glasverandan rivs återställs den
historiska trädgårdsmiljön. Här fanns en gång
blommande lökmattor om våren, klätterväxter och en rik
blomning i stark kontrast till den strikta barockträdgårdens
nyanser i grönt.

Siktaxlar mot havet i nordost och nordväst
återskapas så att ”man under högsommaren kan få
se en solnedgång i havet i ett sprakande färgspel,
som söker sin like. Den som en gång sett den
synen glömmer den inte”.

Utsikt över havet à la San Michele

Fotografier: Klostergården.
Fotografier ur Hild Abelins
privata arkiv

Svarta liljeblommande tulpaner i början av förra seklet.

Uteplats i kvällssolen till vänster och den medeltida trädgården i fonden.
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Renässansträdgården
Centralaxeln genom huvudbyggnaden binder samman
klostergården med renässansträdgården och låter ögat
glida ut mot havets oändlighet.
Renässansträdgården är liksom övriga trädgårdar vid
Norrviken en liten värld för sig.
Rummet delas i en parterr med fyra delar, samt ett galleri.
Broderi i buxbom står som ett vackert mönster mot
gräsets ljusa grönska.
Ursprungligen bestod häckarna här av hagtorn men
dessa blev med tiden för yviga och ersattes med
avenbok - ett klokt val. Här fanns också stora pilar som
med åren kvävde renässansträdgården.

Foto vänster:
Renässansträdgården idag.
Fotografi / Ulf Nordfjell
Foton höger:
Renässansträdgården.
Fotografier ur Hild Abelins
privata arkiv
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Buxbomsplanteringarna och grusgångarna måste
rekonstrueras då de i dag är i mycket dåligt skick. Gamla
urnor gjuts upp på nytt och förses med de citrusväxter
som en gång var tänkta här, men som aldrig kom på
plats.
Galleriet förses med nya bänkar i gammal stil, men här
kan nya planteringar efter klassiska förebilder tillåtas
mellan häckarna. Gräsytorna ersätts med rosenrabatter.

Nordtyska planteringen

Japanska trädgården

Där renässansträdgården tar slut övergår denna i ett antal
planteringsytor för sommarblommor i typisk nordtysk
1800-tals stil. De har alltid sett likadana ut under åren,
lökväxter om våren följt av sommarblommor i
mönsterplanteringar.

Huvudkaraktären i denna trädgård bygger än en gång på
hur Abelin hanterar vattnets väg och hur han kompletterar
den vilda trädfloran på platsen med mera hortikulturella
växter. Abelin har knappast gjort anspråk på att skapa en
japansk trädgård, snarare att inplantera känslan av den.

Det som däremot har förvanskats med åren är att det
stora beståndet med fjärilsattraherande fjärilsbuskar har
ersatts med magnolior. Dessa kan kompletteras med
låga fjärilsbuskar och ett kraftigt vårflor och på så sätt
göra trädgården mera omväxlande över årstiderna.

Idag är det svårt att uppfatta den ursprungliga
Japandalen, men de historiska bilderna förklarar att mötet
mellan huvudbyggnaden och Japandalen var mycket
intressantare förr, med formklippta element som
övergång till den mera friväxande dalen. Japandalens
tillgänglighet löses i samband med att hela vattenstråket
byggs om från grunden. Hur det såg ut kan fortfarande
avläsas av resterna i marken. I samband med detta så
nyanläggs samtliga perenna ytor, även busk- och
trädbestånd ska ses över i sin helhet.

Framför planteringarna ligger den stora dammen som
troligtvis måste byggas om helt då den är i mycket dåligt
skick.
Övriga stilträdgårdar är alla fria skapelser utifrån Abelins
föreställningsvärld och utifrån den tidens bästa vetande. I
motsats till tidigare beskrivna stilträdgårdar som bygger
på studieresor i respektive ursprungsländer så har han

Exempel på ingrepp är att den stora tujan beskärs
radikalt, som idag visuellt delar Japandalen. Här finns
också en del gamla träd som av åldersskäl helt enkel
måste bytas ut, t.ex. den Salix som Abelin förde med sig
från Bråviken.

Foton: Japanska trädgården
Fotografier ur Hild Abelins
privata arkiv

Restaureringsarbetet av Japandalen skulle kunna ske
som ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård
för att också få tillgång till ett autentiskt växtmaterial.
De små broar, tak och sittplatser som Abelin lät uppföra
här finns det ritningar på, så de kan återskapas. Däremot
kan man ställa sig lite undrande inför det lusthus som på
senare tid tillförts Japandalens nedre delar.

inte gjort några resor till Asien till grund för sina asiatiska
trädgårdsskapelser.
Abelins skickliga sätt att inplacera dessa naturinspirerade
trädgårdar i terrängen i ett axelsystem vinkelrätt mot
huvudaxelns strikta former skapar avskildhet och utnyttjar
terrängen maximalt för att göra upplevelsen så magnifik
som möjligt.

Japandalen skulle må bra av att få en förlängning på
markområdena närmast kustvägen. Här skulle vi gärna se
att man kunde bjuda in en av de unga japanska
trädgårdsarkitekter som i Japan söker nya vägar inom
trädgårdskonsten. Detta är också en bra plats för en
byggnad i nyskapande modern arkitektur.
Den gamla gångvägen som leder upp till renässansträdgården görs framkomlig.
Tors Park består av den växtsamling av asiatiska växter
från Tor Nitzelius resor i Asien, som Göteborgs botaniska
trädgård bidragit med. Tors park ses över och
kompletteras med växter i samråd med Rune Bengtsson,
SLU.
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Foto vänster:
Kinesiska templet idag.
Fotografi / Ulf Nordfjell
Foton mitten: Österländska
terrassen. Fotografier ur Hild
Abelins privata arkiv
Foto höger:
Vattenträdgården.
Fotografi s/v ur Hild Abelins
privata arkiv.
Fotografi färg / Ulf Nordfjell

Befintliga rosenträdgården
och kr
yddträdgården
kryddträdgården
Båda har kommit till i sen tid och bör flyttas till ett mera
soligt läge i de föreslagna nya delarna.
Resterna av Abelins gamla växthusgrunder får finnas kvar
som en påminnelse om hans personlighet, att alltid ha
något nytt på gång. Han hade här en tanke på att odla
ömtåliga växter men också att odla tomat och gurka till
hushållet.
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Österländska terrassen

Vattenträdgården

Ett litet orientaliskt tempel var flickorna Abelins ytterst
exklusiva lekstuga en gång i tiden.

Detta var Abelins sista projekt som han aldrig hann
slutföra. Hela vattenträdgården byggde på kontraster
”Mot ytterramens ljusa grönska och fria linjer står mörka
gröna, strama pyramidtaxar och klippta pyramidekar.
Japanska blodlönnar bryter med sina eldiga färger och
under eftersommaren kommer hortensiornas mjuka
pastell i många variationer”.

Framför templet ligger resterna av en bönematta i
sedumarter. Här finns också en damm i mosaik och
förvuxna tujor som planterats i egendomligt formade
stenurnor.
Österländska terrassens strategiska läge gör det inte
möjligt att frikoppla den från Japandalen, utan bör ses
som en del av denna i samband med upprustningen av
Norrviken. Österländska terrassens placering som
utsiktsplats blir också mera motiverad när klostergården
återställts och sambanden blir tydligare.

Abelin hade här en tanke om att ta hand om åsens rika
vatten redan högst uppe på åsen, vilket halvfärdiga
dammar vittnar om. Halvvägs upp på åsen vilar blicken
på det vita templets fasad, en kuliss mot vilken Abelin
byggde upp vattnets väg genom sluttningen via små
forsar, fall och dammar. Även denna vattenkonst måste
byggas om från
grunden. Inte på
grund av att
anläggningen
förvanskats som i
Japandalen utan
därför att dammarna
läcker. I samband
med detta görs
perennplanteringarna
om.

Romantiska trädgården
blir nytt woodland

Ny hasselnötsodling

Romantiska trädgården kallas den del av trädgården som
ligger nordväst om vattenträdgården. Den består
egentligen av uppvuxna rhododendronbuskage och är
ganska begränsad till sin omfattning. Den skulle kunna
byggas ut parallellt med renässansträdgården fram till
den befintliga men förlängda tväraxeln. Detta relativt
skuggiga område skulle med lätthet kunna bli ett
woodland tolkat av vår tid. Den goda tillgängligheten, på
fukt från åsen gör platsen utmärkt för ett rikt vinter- och
vårblommande busk- och örtflor. Det befintliga lusthuset,
ersätts med en enklare byggnad som ingår i
helhetskonceptet för det föreslagna woodlandet.

Den frilagda mark som erhålles när scen och
köksträdgård utgår används för att återskapa en
hasselnötsodling, med alla de sorter som fortfarande går
att spåra på Norrviken. Abelins tanke om
hasselnötsodlingar som ett ekonomiskt komplement,
ersätts med tanken på att profilera Norrviken kring
produkter från hasselnötter men också från körsbär och
äpple. Hasselnötsodlingen passar här väl in i landskapet
mellan den utvidgade romantiska trädgården och den
föreslagna restaureringen av Ulla Molin trädgården.

Senare anläggningar

Hemträdgårdsutställning
under Ulla Molins ledning
1961

Fram till 1942 har familjen Abelin ansvar för Norrviken. I
samband med att rederi AB Nordstjernan förvärvar
anläggningen övergår anläggningen i en annan fas, som i
huvudsak går ut på att konservera anläggningen. Vissa
nytillskott i anläggningen har dock skett under 1900talets senare del. Det område som under denna period
kom att tas i anspråk var platån nedanför
renässansträdgården och åsens norra sluttning. Här
fanns ursprungligen en fruktodling men också början till
en stor hasselnötsodling, som till vissa delar finns kvar än
idag. Större delen ligger idag väster om Norrvikens
trädgårdar.

Nuvarande
köksträdgården
Även köksträdgården har kommit till relativt sent.
Köksträdgården ligger alltför skuggigt och flyttas till
platsen för det nya orangeriet.

Nuvarande friluftscenen
Detta är platsen för den gamla hasselnötsodlingen.
Friluftscenen är i sådant skick att det inte är aktuellt med
någon restaurering. Dessutom är platsen felvald. Vi
föreslår att scenen rivs och att en ny enklare sådan byggs
upp i sluttningen nedanför kulturcentrum, som
komplement till konsertsalen inomhus.

Mest känd av nytillskotten blev den
hemträdgårdsutställning som under Ulla Molins ledning
kom till 1961. Detta är ett betydelsefullt tidsavtryck på
Norrviken, dels för att Ulla Molin fick sin grundläggande
utbildning hos Rudolf Abelin, dels för att Ulla Molin
nyskapade den svenska trädgården. Hon var den första
som utvecklade den svenska hemträdgården mot en
sparsmakad, skandinavisk modernism, genom att
sammanföra 50-talets stora personligheter inom
trädgård, arkitektur och konsthantverk. Resultatet blev en
rad exempel på samverkan mellan en plats, arkitektur,
trädgård och konsthantverk. Den moderna svenska
trädgården var född. Ur detta växte Ulla Molins eleganta
växtkompositioner fram, som alltid tog fasta på det
svaga nordiska ljuset. Starka färger gjorde sig inte besvär
i hennes planteringar.

Foto:
Platsen för Ulla Molins
Hemträdgårdsutställning
Fotografi / Ulf Nordfjell

Trädgården utgör ett högst väsentligt tidsavtryck i vår
svenska trädgårdshistoria.
Poolen som är av senare datum rivs för att ge utrymme
för en återställning av trädgården, som är den enda
kvarvarande halvoffentliga anläggning under Ulla Molins
hand. Med hennes bidrag på Norrviken, så blir
kopplingen tydligare till de planerade nutida tidsavtrycken.
I anslutning till Ulla Molinutställningen finns parkgrillen
som avvecklas.

Den trädgård som uppfördes på Norrviken iscensattes i
samarbete med Gunnar Martinssons arkitektkontor I
Stockholm. På arkivritningar daterade februari 1961kan
man följa idéerna om en helhetslösning i samspelet
mellan en villa och trädgårdens rum, något som också
iscensattes på Norrviken med fiktiva husfasader. Rester
av trädgården finns kvar, men inför en diskussion om
restaurering bör Gunnar Martinsson tillfrågas.
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Trädgårdsutställning
Referenser:
I början av 1900-talet skapades ett antal storslagna
trädgårdsanläggningar i västvärlden som oftast var
resultatet av en persons / familjs verk. De som har
överlevt har utvecklat sitt koncept till dagens
förväntningar, anpassat till plats och förutsättningar.
Näraliggande Sofiero är ett exempel, som drivs i
kommunal regi.
Morgondagens Norrviken lånar sina förebilder från två
motsvarande anläggningar på den amerikanska
västkusten. Bloedel reserve utifrån sin integrering av
samtida landskapsarkitektur och trädgårdskonst i ett
kulturlandskap och Nappa Valley utifrån samspelet konst
och landskapsarkitektur.
The Bloedel reserve” på Bainbridge Island utanför Seattle
har byggts upp under andra halvan av 1900-talet, men
med samma kärlek till egendomen och dess
kulturlandskap som på Norrviken. Skillnaden består i att
Foto höger - överst:
här har några av de mest framstående
Hedens Lustgård, Göteborg,
landskapsarkitekterna från USA och Asien medverkat till
2000
att skapa unika avtryck av trädgårdskonst som integrerats
Fotografi / Clive Nichols
i anläggningen i samförstånd med Mr Bloedel själv. 1974
ombildades egendomen till en stiftelse som sedan
Foto höger - mitten/nederst:
utvecklats under konstnärlig ledning av Richard Brown
Kulturhuvudstadsårtet 98,
och i dialog med grundaren själv. Ett utvecklingsarbete
Trädgården och konsthantverket,
som går ut på att göra anläggningen tillgänglig för en
Fotografi / Ulf Nordfjell
bred allmänhet, men också för att stärka anläggningens
avtryck av nutida landskapsarkitektur. För det långsiktiga
utvecklingsarbetet har en masterplan upprättats. Relation
landskap, huvudbyggnad är densamma som i Norrviken
även om trädgårdarna spänner över ett större register.
Huvudbyggnaden på Norrviken skulle i likhet med den på
Bloedel Reserve på nytt kunna bli ett ”hem” för besökare,
med ett stort trädgårdsbibliotek för gästerna. Det är i
relationen huvudbyggnad – landskap som Norrvikens
storhet blir uppenbar på ett självklart sätt.
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San Clermont utanför Paris har sin utgångspunkt i ett
gammalt slott, med tillhörande park.
I slottsparken har man placerat en trädgårdsutställning
med ett större antal trädgårdar. Dessa ersätts successivt
med nya, för att på så sätt både kunna bjuda på
uppväxta trädgårdsmiljöer och nya trädgårdsskapelser.
Hit inbjuds årligen trädgårdspersonligheter från hela
världen för att delta.

Vattenträdgård ’Västkust’ Ulf Nordfjell 2000.

I American Center for wine food and arts i Napa i
Californien är det pedagogiska konceptet i detta
kulturcentrum till fullo utveclat. Här erbjuds besökarna att
delta i allt från föreläsningar och guidade turer till korta
introduktioner och heldagskurser på tema mat och vin.
Här finns förutom huvudbyggnaden med Konserthall,
utställningslokaler m.m. en stor park med bland annat
trädgårdar, där samspelet konst - trädgård - landskap mat är temat. Projektet är under uppbyggnad.

’Lumina Solis’ Ebba Karlsson m.fl. 1998.
’Platsens ande’ Julie Toll, 1998.

Att utveckla genom
nyskapande
Trädgården har idag blivit en kreativ mötesplats för både
det professionella skapandet och för den breda folkliga
kreativiteten. Alla har vi någon form av erfarenhet av odling
och trädgårdsskapande, ett intresse som skär tvärs
igenom åldrar och samhällsskikt i hela västvärlden.
Trädgårdsutställningen som form har blivit vår tids
inspirationskälla, som skapar en relation mellan
medverkande och publik. Och utställningsformen
inspirerar hemma i trädgården, på kolonilotten eller
balkongen. Möjligheten att så konkret få ta del av ett
resultat man lagt grunden till, att kunna uttrycka sin
personlighet i ett medium dit IT-världens programvaror
inte når, är en del av förklaringen till dagens stora
trädgårdsintresse och en växande trädgårdsturism. De
framgångsrika trädgårdsutställningarna på Rosendal
1998 och Hedens Lustgård i Göteborg 2000 visar på att
Sverige har ryckt fram i den internationella
trädgårdskonstens frontlinje.

Foton överst:
Kulturhuvudstadsårtet 98
Trädgården och konsthantverket,
Fotografi / Ulf Nordfjell

Fruktodlingen och
trädgårdsutställningen, en
framtida kreativ mötesplats
på Norr
viken
Norrviken
Fruktodlingen återskapas i dubbla alléer längs hela
huvudvägen, medan ett nytt gångstråk längs sidorna
skapar möjlighet och utrymme för en permanent
trädgårdsutställning av internationell klass, i området
mellan nuvarande parkering och fram till blomstergatan.
En permanent trädgårdsutställning på Norrviken ska
bygga på konceptet, ett fast antal trädgårdsrum som
successivt ersätts med nya. Detta skulle göra det möjligt

att årligen bjuda på nya inslag, samtidigt som de lite
äldre trädgårdarna ger möjlighet att visa upp ett mera
uppväxt resultat. Till trädgårdsutställningen ska såväl
nationella som internationella personligheter bjudas in
inom områdena trädgård, landskapsarkitektur, konst och
konsthantverk. Men här ska också finnas möjlighet för
utbildningsrelaterade elevkompositioner. Denna
utställningsdel kommer att bli mycket spektakulär och
intressant att följa från år till år av såväl publik som media.
Hantverkshuset blir i framtiden platskontor för driften och
utvecklingen av Norrvikens idéträdgårdar. Med tanke på
den ständiga förändring trädgårdsutställningen kommer
att genomgå är det ur många synvinklar praktiskt med en
central mötesplats. På så sätt skapas också en
närkontakt med besökare. Här ska finnas tillgång till
professionell rådgivning.

Foton ovan och vänster:
Hedens Lustgård, Göteborg,
2000,
Fotografi / Clive Nichols
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”Nya
anläggningar
ska hålla hög
internationell
klass och
vara tydligt
förankrade i
landskapet
och följa en
övergripande
plan för
området”
Foto höger:
Gamla fruktträdgården
Fotografi / Ulf Nordfjell
Skisser:
Förslagsskisser till Ny
huvudentré.
Illustratör / Kristoff
Laufersweiler
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Ny köks- & kr
yddträdgård
kryddträdgård

Ny huvudentré

En ny köks- och kryddträdgård anläggs i söderläge i
anslutning till köket i orangeriet. Större odlingar anläggs
på nedre terrassen, tillräckligt stora för att kunna förse
köket med delar av årstidens behov. Förebild är Gunnebo
slott. Här krävs en trädgårdsmästare med ansvar för
denna verksamhet. Den pedagogiska delen mellan kök
och odling utvecklas.

Huvudentrén flyttas till platsen framför orangeriet. Vid
lågsäsong får orangeriet även vara entré till Norrviken, för
att på så sätt kunna samordna servicefunktioner och
personal.

Mellan f.d. glashyttan och restaurangen byggs en lång
mur för odling av vindruvor och spaljerad frukt. Hela
köksträdgården ska vara tydligt avgränsad.
Dagens glashytta var en gång serveringsbyggnaden på
Norrviken. Idag är glashyttan otidsenlig som glashytta.
Den görs om till plantbod. I denna ska man kunna köpa
årstidens växter som man sett på Norrviken.
Nya glaspartier gör byggnaden lämplig som
förvaringsutrymme av medelhavsväxter.

Huvudentrén byggs som en spaljerad kub, helt klädd
med formklippt avenbok, efter förebild från Het Loo,
Holland. Inuti en lokal för kassafunktioner.
Fördelen med att konsthall, restaurang och plantbod
ligger utanför trädgårdarna är att öppettiderna över året
inte behöver sammanfalla med trädgårdarnas.

Platsen för den nya trädgårdsutställningen.

Däremot bör det finnas kombinationsbiljetter mellan
konsthall och trädgårdarna.

Nya trädgårdar
På nedre platån anläggs en serie nyskapande park och
trädgårdsrum av högsta internationella klass, t.ex. en ny
japanträdgård. På den övre platån anläggs i bästa läge
en nyskapande rosenträdgård samt en skuggträdgård,
ett woodland.

Nedre platån/B
iodynamisk
platån/Biodynamisk
handelsträdgård

Möblering, skyltning och
ljussättning

På Abelins tid bredde fruktträdgårdarna ut sig över hela
området. Det idag helt förfallna trädgårdsmästeriet blir
platsen för en biodynamisk handelsträdgård, som kan bli
möjlig om Apelryd utvecklar sin trädgårdsutbildning på
tema ’Trädgårdens konst och form’.

I ett helhetskoncept av den här omfattningen krävs både
ett övergripande möblerings- och skyltningsprogram.

Handelsträdgården skulle då kunna bli en integrerad del i
undervisningen, men också bli ett nödvändigt tillskott för
driften av Norrvikens trädgårdar.
För utställningsområdets behov ska här i första hand
odlas utplanteringsväxter, perenner, krukväxter och
snittblommor för att täcka behoven av årstidsväxter för
såväl utom- som inomhusbruk. I handelsträdgårdens regi
ska man också ansvara för plantboden på den övre
platån. Den framtida planerade trädgårdsutställningen
kommer att ställa krav på tillgång på exklusiva växter som
både nyproduceras och återbrukas.
Anläggningen är idag i eftersatt skick, men inte sämre än
att arbetsutrymmen och växthus kan återställas i
ursprungligt skick. Även trädgårdsmästarbostaden bör
återställas till det den en gång var avsedd för. Så långt
möjligt används elevbostäderna på Apelryd. Den nedre
platån är också en lämplig plats för lokalisering av en
byggnad för trädgårdsturismutbildningen.
Inom området placeras också komposter och andra
varulager.
Här finns också plats för de tillkommande
parkeringsbehov som kan uppstå inom Norrvikens
Trädgårdar och på Apelryd i framtiden, men ska placeras
så att inte utsikten från konsthallen störs.

I de gamla restaurerade trädgårdsdelarna föreslås att så
långt möjligt möbler och planteringskärl nytillverkas efter
gamla modeller och skisser. I nyare delar så ska det
bästa av nutida svensk design väljas.
För att Norrviken ska få en större dragningskraft såväl
mörka kvällar som under vinterhalvåret krävs en
ljussättning som både omfattar ny belysning för allmänna
gångstråk, men också effektbelysning för hela Norrviken.
Norrvikens trädgårdar skulle kunna bli en plats för
ljusexperiment kring det nya ljuset.

Publiken
Nya Norrvikens trädgårdar kommer att på nytt dra stora
skaror av besökare, men med betydligt större
förväntningar än tidigare generationer. Nyckeln till
Norrvikens framgång kommer att bero av hur man lyckas
med publika aktiviteter. Kvaliteten på dessa beror i sin tur
av att personalens sammansättning har en sådan bredd
och djup att programverksamheten successivt kan
byggas upp till något specifikt för Norrviken. Att denna
ska följa årstiderna från vår, sommar och höst till
jularrangemang är självklart. Men det är i kvaliteten på
arrangemangen som Norrviken kommer att bli välkänt. Ett
exempel är den pågående utställningen om Rudolf Abelin
och hans familj, skapad av la Schildt Stockholm. Ett
lågmält och finstämt porträtt som väcker stort intresse.
Perenna veckor om våren, lökveckor och äppelutställning
om hösten är några typer av arrangemang som kan vara
årligt återkommande. Kursverksamheter av olika slag kan
successivt växa fram. Till exempel konsten att anlägga en
köksträdgård och matlagningskurser som bygger på
årstidernas primörer. I trädgårdsutställningsområdet ska
det finnas en pedagogisk verkstad, med temakurser om
olika typer av trädgårdsstilar. Allt med hjälp av de aktörer
som kommer att bjudas in för att gestalta de olika
trädgårdarna. Här ska också finnas plats för mera
praktiska arrangemang som att anlägga en trädgård till att
odla i kruka, på balkong och terrass. Det finns egentligen
inga begränsningar till utvecklingsmöjligheter.

De historiska trädgårdsdelarna kan också användas för
att belysa trädgårdshistorien på olika sätt, där inte minst
Ulla Molin och hennes pedagogiska gärningar bör ges
stort utrymme.

Foton vänster och ovan:
Hedens Lustgård, Göteborg,
2000,
Fotografi / Clive Nichols

Tillkomsten av Kulturcentrum skapar synergieffekter med
trädgårdarna, som kan utformas som seminarier,
föredragsserier, utställningar, musikaftnar m.m.
All verksamhet som i framtiden bedrivs på Norrviken ska
ske i egen regi, även om externa samarbetspartners kan
inbjudas för att medverka. Rosendals trädgårdar i
Stockholm har under en följd av år lyckats profilera
trädgård med ett programutbud som lockar en
intresserad publik. Deras erfarenheter av såväl
pedagogisk som ekonomisk art ska tillvaratas.
I samband med att Norrvikens trädgårdar utvecklas
kommer det inte att finnas plats för olika
specialarrangemang.
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Ny konsthall – kulturcentrum
Kulturcentrum i Norrviken är det projekt som Norrviken har
väntat på. Sedan lång tid planeras av visionären och
konstnären Gustav Kraitz ett projekt som kommer att
tillföra Norrviken såväl egna kvaliteter som synergieffekter
med trädgårdarna och kulturlandskapet på Norrviken.
Konsthallen kan med sin verksamhet komma att bli
avgörande för de framtida mervärden Norrviken saknar
idag. Det samspel som idag pågår såväl inom landet
som utomlands mellan konst, landskap och trädgård har
på Norrviken enastående möjligheter, både till
permanenta och mera tillfälliga koncept och installationer.
Genom byggnadens placering väster om ravinen vid
infarten till området erhålls också en naturlig men
självständig relation till den framtida
trädgårdsanläggningen.

Arkitektens kommentarer
...
kommentarer...
Johan Celsing

Modell:
Johan Celsing Arkitektkontor
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Byggnadens läge i
landskapet
Byggnaden placeras väster om ravinen. Därigenom
erhålls en naturlig men självständig relation till den
Abelinska anläggningen med Visningsträdgårdarna
Visningsträdgårdarna.
Den nya byggnaden och dess närmaste omgivning
präglas av stark rumslig dramatik och av vindlande
rörelsemönster som kompletterar det mer strikta,
symmetriska anslaget vid Visningsträdgårdarna.
Byggnaden ligger längst söderut på den sluttande
gräsbevuxna landtunga som börjar vid vägen och är
norriktad ned mot havet.
På byggnadens havssida ordnas den gräsbevuxna ytan
till ett praktfullt uterum där en mindre del närmast
byggnaden kan användas för caféservering. Detta
intressanta landskapsrum innehåller idag en långsträckt
trädplantering med vissa häckar och stenläggningar från
Abelins epok. Dessa överblivna planteringsfragment av
romantisk karaktär kan med fördel inordnas i byggnadens
närmaste vegetation. De starkaste och viktigaste
landskapselementen vid sidan av Ravinen är dock den
ridå av resliga Bokträd genom vilken man ser ned mot
havet mot nordväst. Ett flertal andra element i
vegetationen, befintliga gångvägar, stenbron, Abelins
gravplats m.m. kommer omsorgsfullt att inarbetas i
byggnadsprojektet. För att göra så små ingrepp som
möjligt i landskapet föreslås byggnaden få en relativt
kompakt volym som i korthet beskrivs i det följande;

Byggnadens exteriör
Från omgivningen präglas byggnadens karaktär dels av
de i grupper placerade lanterninerna som belyser
utställningslokalerna men också av de smäckra
Utsiktsgallerierna som kragar ut från den inre
byggnadsvolymen. Utsiktsgallerierna är glasade under
det att inre byggnadsvolymen, där den framträder är mer
sluten. Mot ravinen öppnar sig byggnaden vid det
tvåvåningshöga burspråket på östfasaden.

Utställningslokaler
På entrévåningen ligger de tre huvudsakliga
utställningssalarna. För att kunna erhålla ett stabilt ljus
samt för att undgå motljus från fönster i fasaderna har alla
salarna sin huvudbelysning från de norriktade
lanterninerna i taket.
Närmast huvudentrén ligger den Kvadratiska salen om
18 x 18 meter. Genom öppningar utmed västerväggen
har man kontakt med utsikten genom utsiktsgalleriet mot
den praktfulla ridån av Bokträd
Bokträd. Via dörren på östväggen
nås den Lilla salen samt därifrån utsikten ned mot
Ravinen. Utmed fasaden mot havet, på norrsidan ligger
den Långa Salen som med väggpartier mer eller mindre
kan avskärmas från det längsgående utsiktsgalleriet som
leder ned till Caféet
Caféet. Utställningssalarna föreslås få vita
väggar och massiva furugolv som lutbehandlas och
såpskuras. Salarnas takhöjd varierar mellan 4,5 och 5,5
meter.

Byggnadens disposition

Kammarmusiksal

Byggnaden är disponerad som en samlad kvadratisk
byggnadskropp som utmed några fasader omgärdas av
längsgående verandor eller utsiktsgallerier
utsiktsgallerier. Byggnaden
har två våningar av vilka den nedre är en souterrängvåning. På entrévåningen ligger Utställningssalarna,
Kammarmusiksalen, Huvudentrén, Inlastningen samt
Utsiktsgallerierna. Souterrängvåningen inrymmer
nederdelen av Kammarmusiksalen, Caféet
Caféet, vissa
utställningsrum samt servicelokaler.

Salen som rymmer 300 åhörare ligger i byggnadens
sydvästra hörn med neutral entré vid sidan om
receptionen och med utsikt ut mot ravinen. Sittplatserna
är placerade på gradänger mellan entréplanet och
souterrängvåningen. På den nedre nivån möter salen
Blomsterrummet med burspråket mot ravinen vilket
ligger i direkt anslutning till Caféet
Caféet. Därför kan åhörare i
t.ex. en paus med minimal förflyttning nå fram till
Caféserveringen som ligger vid uteplatsen på norrsidan.

Det ansenliga glaspartiet som möjliggör utsikten ned mot
ravinen kan avskärmas när salen används för mörklagda
bildvisningar och liknande. Salen planeras så att den vid
sidan av kammarmusikevenemang utan svårighet kan
nyttjas för allehanda sammankomster då avancerade
audiovisuella presentationer genomförs.

Ändamålsbeskrivning för insamlingsstiftelsen
TURCENTRUM I NORRVIKEN
RA
VINEN: KUL
RAVINEN:
KULTURCENTRUM
·

Verandor - Utsiktsgallerier
Från dessa rum kan besökare uppleva utsikten mot det
omgivande landskapet och havet. Utsiktsgallerierna
fungerar också som en neutral zon vid sidan av
utställningslokalerna och kammarmusiksalen som ligger i
byggnadens kärna. Därför kan mottagningar hållas här i
samband med evenemang även när vissa
utställningslokaler är stängda, och vintertid eller regniga
dagar kan utsiktsgallerierna användas av cafégäster.
Naturligtvis kan dessa rum också användas för
utställningsändamål, som ev. skiljer sig från
utställningarna i byggnadens inre.
På byggnadens norrsida har utsiktsgalleriet en bred
trappa som leder ned till caféet (som alltså kan nås
neutralt, utan att passera Utställningslokalerna eller
Kammarmusiksalen).

Café

·

·

·

Stiftelsen Ravinen avser att i Norrviken, Båstad,
uppföra en av arkitekten Johan Celsing ritad
anläggning omfattande konsthall, konsertsal och
arkeologimuseum. Anläggningen skall vara ett forum
för konst, musik och arkeologi i norra
Öresundsregionen – en mötesplats för människor
som vill uppleva den nordiska kulturen.
Anläggningen skall vara öppen för utbyte och
samarbete med andra konst- och kulturcentra /
institutioner och en plats där man kan uppleva konst,
musik och Bjäres forntida historia i vacker nutida
miljö.
Konsthallen skall i första hand främja nordisk konst –
äldre och samtida. Den skall innehålla en mindre,
permanent samling konstverk av konstnärer med
anknytning till Bjärehalvön och som med sin konst
nått ut över världen.
Konsertsalen, som avses att utnyttjas för
musikevenemang under hela året bl.a. av Båstads
Kammarmusikfestival, skall rymma ca 300 platser

med möjlighet till avskärmning för mindre
evenemang. Den skall innehålla scen för teater, kör
och mindre orkester samt kunna användas för
konferenser och föreläsningar.
·

Arkeologimuseet skall visa fynd företrädesvis från
Bjärehalvön vilka nu finns på olika museer och
institutioner i Sverige.

·

Anläggningen skall fylla en viktig funktion i
skolundervisningen med regelbundna visningar.

·

Trädgårdarna som omger byggnaderna skall vara en
del av anläggningen och ge möjligheter till
utställningar.

·

Ravinen: Kulturcentrum i Norrviken avser att
samarbeta med Norrvikens trädgårdar och
verksamheter knutna till området däromkring i syfte att
uppnå organisatoriska och andra fördelar.
Byggnadens placering väster om ravinen skapar en
naturlig men självständig relation till den abelinska
anläggningen med visningsträdgårdarna.

Lokalen är belägen i byggnadens nordöstra hörn med
plats för cirka 70 cafégäster. Cafélokalen är formad som
ett relativt intimt rum med ett lågt burspråk mot Ravinen.
Vid behov kan antalet gäster öka väsentligt genom att
gästerna placerar sig i det ovanförliggande
Utsiktsgalleriet eller på terrassytan på byggnadens
norrsida.

Blomsterrummet
Blomsterrummet är det tvåvåningshöga rum i vilket
byggnadens övervåning och bottenvåning möts. På
övervåningen, entréplanet, når man Blomsterrummet
från den entresol som ligger intill den Lilla Salen
Salen. Mot
fasaden öppnar sig det dubbelhöga burspråket från vilket
man har fullständig utsikt ned mot Ravinen. På
bottenvåningen, souterrängplanet utgör rummet länken
mellan Kammarmusiksalen och Caféet
Caféet. Från rummet
nås också lokalerna för de Arkeologiska Samlingarna i
byggnadens inre, som är belysta endast med konstljus.

Perspektiv och modell:
Johan Celsing Arkitektkontor
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Orangeriet
med kök och restaurang
Orangeriet blir länken mellan det gamla och det nya på
Norrviken.
Det blir den byggnad som genom sina servicefunktioner
som kök, restaurang och butik binder samman Norrviken
till en helhet, genom sin centrala placering och fantastiska
havsutsikt.

”Samspelet mellan
köksträdgård och
restaurang skall vara
synligt på tallriken”
Orangeriet blir också ett värdefullt servicekomplement till
den planerade golfbanan på höjden ovanför Norrviken.
Det moderna orangeriet som byggnad får sin självklara
placering på platån i anslutning till nuvarande glashyttan.
Orangeriet är tänkt att rymma kök och restaurang för 150
gäster inomhus med en tillhörande uteservering i söder
om cirka 250 platser. I anslutning till orangeriet anläggs
en stor köksträdgård. Samspelet mellan köksträdgård
och restaurang skall vara synligt på tallriken. En
åretruntrestaurang i detta läge kommer att bli mycket
attraktiv inte minst i anslutning till arrangemang inom
området och för golfbanans gäster.

Foto ovan:
Exempel på modernt orangeri
Fotografi / Ulf Nordfjell

Foton ovan: Experimentbyggnad från 80-talet byggs
om med samma formspråk som kommande nya
byggnader på Norrviken. Fotografi / Ulf Nordfjell

Foto nedan:
Plats för blivande orangeri
Fotografi / Ulf Nordfjell

Förebilder är Gunnebo slott och Rosendals trädgårdar.
Orangeriets placering utanför trädgårdarna, gör att det
kan vara öppet även när trädgårdsdelarna är stängda.
Orangeriet som funktion står för övervintring av
medelhavsväxter, objekt som hör hemma i Norrvikens
klassiska trädgårdsrum. Orangeriet som byggnad står för
en sluten form mot norr och glasade ytor mot söder.
Arkitekt Johan Linnros/ Reflex arkitekter Stockholm
utvecklar principen för det klassiska orangeriet till en
samtida lösning.
Den experimentbyggnad som uppfördes här på 80-talet
integreras i helhetskonceptet.

Skiss ovan: Sektion genom Norrvikens trädgårdar vid Orangeriet - Ulf Nordfjell
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INFÖR FRAMTIDEN
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TILLGÅNG PÅ MARK

SYNERGIER

Idag äger Stiftelsen Norrvikens trädgårdar endast hälften
av det markområde som ursprungligen tillhörde
Norrvikens trädgårdar, resten ägs av NCC. Det idag
begränsade markområdet gör det omöjligt att utveckla
Norrvikens Trädgårdar, dels på grund av att landskapet i
sig ingår i totalupplevelsen av Norrviken, dels på grund av
att den mark som inte tillhör Norrvikens trädgårdar är den
som ligger till grund för anläggningens utveckling.

I jordbruksdepartementets utredning för framtida verksamhet och organisation på Norrviken 1983, fastslås av Sveriges Lantbruksuniversitet att den fördjupade forskning som
sker på vetenskaplig grund kräver att denna förläggs till
redan etablerad verksamhet som bedrivs på Alnarp och
att därför Norrviken inte är intressant ur etableringssynpunkt.

På sikt bör markområde som idag ägs av Abelins
ättlingar införlivas i området för att säkerställa en
utveckling av huvudaxeln.

KUL
TURLANDSKAP
KULTURLANDSKAP
Det har över huvudtaget inte avsatts några resurser de
sista 50 åren för skötsel och underhåll av områdena
utanför trädgårdarna. Skogsbeståndens trädkronor har
under åren brett ut sig och skapat allt sämre
ljusförhållanden. Detta gäller inte minst den nedre platån
mot havet. Genomtänkta successiva gallringar är
nödvändiga insatser för att återställa siktaxlar t.ex. genom
Japandalen och renässansträdgården mot havet, samt
för att återskapa odlingsytor på den nedre platån, men
också för att skapa nya siktaxlar ut mot havet. Gallringar
krävs också för att underlätta etablering och utveckling av
trädgårdsdelarna på den övre platån. Hela områdets
trädbestånd behöver också gås igenom av en erkänt
skicklig arborist.
I sluttningarna upp mot åsen och ned mot havet finns
slumrande arbetsvägar, som återskapas, men med
minsta möjliga ingrepp. Dessa slumrande stigar med
sina mossbeklädda stenar är en attraktion i sig som ger
en annan relation till trädgårdsanläggningen på Norrviken.
Dessa områden ska ingå i det avgränsade
trädgårdsområdet och vara en viktig del i framtidens
Norrviken för att öka förståelsen för den rika naturen på
Bjärehalvön. Här i sluttningarna kan man ännu hitta gamla
uppvuxna exemplar av Fagus sylvatica ’Tortuosa’, träd
som Abelin fraktade in i Japandalen på 20-talet med
endast hjälp av häst och vagn.

Under åren som gått har antalet trädgårdsutbildningar
blivit allt fler. Några med inriktning mot trädgårdens konst
och form, t.ex. Dacapo i Mariestad. Framtidens Norrviken
med sin spännvidd skulle inte bara kunna vara grunden för
den nya trädgårdsutbildningen på Apelryd utan också
centrum för trädgårdspraktik från flera utbildningar inom en
större region. Denna idé att samla trädgårdspraktikanter
från flera olika utbildningar på Norrviken kan naturligtvis
inte ersätta en fast personalstyrka på Norrviken utan ska
ses som ett välbehövligt tillskott. En etablering av en
trädgårdsutbildning ger inte bara värdefulla synergieffekter
i området utan också förutsättningar för att skapa en
trädgårdsskola av hög klass.
Andra utbildningar inom turism och restaurang ska
bedrivas på liknande sätt som trädgårdsutbildningen på
Apelryd, d.v.s. i samverkan med Norrviken. Framtagande
av informationsmaterial, guidningar och marknadsföring är
bara några av de moment som kan tas in i undervisningen.
Samarbete med externa institutioner blir också ett stöd för
Norrvikens utveckling. För att till exempel kunna berika
växtmaterialet på Norrviken krävs samarbete med såväl
Göteborgs botaniska trädgård genom Henrik Zetterlund,
som med institutionen för växtmateriallära på Alnarp
genom Rune Bengtsson.
Tidigare har i texten nämnts en önskan om en lokalisering
av ett svenskt trädgårdsmuseum till Norrviken, som ett
komplement till arkitekturmuseets samlingar. Detta är
naturligtvis ett långsiktigt mål, men skulle på sikt betyda
oerhört mycket för statusen på Norrvikens trädgårdar i
framtiden. Om inte Abelinska villan medger möjligheterna
att ta hand om dessa samlingar så bör annan lösning
inom Norrviken undersökas t.ex. i anslutning till
kulturcentrum.

Betydligt enklare men inte mindre väsentligt är att verka
för att Norrvikens trädgårdar i framtiden blir den självklara
samlingsplatsen för bildandet av en svensk trädgårdsakademi.

TRÄDGÅRDSTURISM
I och med Norrvikens återuppbyggnad stärks också hela
regionens trädgårdsprofil. De synergieffekter som de
välprofilerade anläggningarna kring sundet utgör kan
tillsammans stå för en ökning av trädgårdsturismen.
Trädgårdsturism som begrepp utvecklas snabbt och det
är idag många kommuner som gör stora satsningar, t.ex.
Mölndal kommun på Gunnebo slott, Helsingborgs
kommun på Sofiero. Trädgårdsintresset ökar idag över
hela västvärlden, vilket kan avläsas i medias intresse i
såväl radio, tv som tidningar och litteratur. Omvärldens
intresse för svensk trädgårdskonst har också vuxit sig
starkare de senaste åren. Här har utställningarna på
Rosendal 1998 med en halv miljon besökare och
Hedens Lustgård 2000 i Göteborg med 170 000
besökare haft en avgörande betydelse för den
internationella pressens intresse för svensk
trädgårdskonst. Dessa utställningar har visat på att
trädgårdsturism överskrider både köns-, ålders-, sociala
och ekonomiska gränser. Det är inte ens längre en
förutsättning att ha tillgång till trädgård för att vara
intresserad av trädgård, snarare tvärtom.
Men det som kanske kommer att få en avgörande
betydelse i framtiden för Norrvikens trädgårdssatsning är
tillkomsten av Öresundsbron och dess oanade
möjligheter att visa vägen till Norrviken.
Ett återskapat och utvecklat Norrviken skulle bli en
mötesplats för trädgårdsfolk från skilda länder och sätta
Båstad på den internationella trädgårdskonstens karta.
Synergieffekter med t.ex. tillkomst av en golfbana och
resortanläggning - båda med trädgårdstema - behandlas
ej i detta arbete. Vad detta skulle betyda för utvecklingen
av kvalitetsturism och näringsliv i hela bygden kan inte
nog betonas.
Få 1900-tals trädgårdar har samma dignitet som
Norrviken. Frågan är inte om vi har råd att återskapa och
utveckla anläggningen. Frågan är om vi har råd att avstå.

