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DET VAR DÅ DET.
Stora visioner, i mars 2011 - Erik Paulsson med numera skrinlagda planen för Norrvikens trädgårdar. I
morgon erbjuder konkursförvaltaren formellt Paulsson och Peab att köpa anläggningen. Foto: Stefan
Lindblom/ Helsingborgs-Bild

Bakvägen till Båstad
fakta
JORDISKA RADER
Carl Henrik Svenstedt hejar på medborgarna i frågan om Norrvikens trädgårdars framtid.
JORDISKA RADER
Det finns två sätt att närma sig Båstad och Rudolf Abelins makalösa trädgårdsanläggning på nätet. Först
det till synes självklara klicket på www.norrvikenstradgardar.se.
Men där möts man av en kylig enrading: För närvarande är det oklart hur trädgårdarna kommer att vara
öppna säsongen 2013!
Det andra blir då www.norrvikenstradgardssallskap.se.
Där är första ordet ett varmt Välkommen. Man länkas vidare till en helt betagande liten film av Ulf Berggren
på YouTube: Norrvikens framtid. Den berättas av Abelin själv och blir därmed högst trovärdig. Eftersom
Mäster dock lämnade Båstad för de högre trädgårdarna redan 1961 anar vi ett litet trolleri med speakerrösten.
Tack för det.
De här båda attityderna står emot varandra i kampen om den gröna juvelen. Då Stiftelsen Norrvikens
trädgårdar inte lyckats sköta och utveckla anläggningen har den velat sälja av det unika kulturarvet till
nationens mest hårdföra exploatörer, bröderna Erik och Mats Paulsson, Peab. Projekten Norrvikens kust och
Lilla Båstad dök upp, höghus- och hotellanläggningar i känd stil. In i trädgårdarna. Water fronts. Både
missanpassat och passé ärligt talat.
Det hela kokade ner till en anmälan om trolöshet mot huvudman som dock avblåstes när köparen backade.
Till synes. Backar Erik så avancerar Mats, det är så de jobbar. Nästa framryckning kan komma från havet.
Vänta bara.

I en till synes desperat aktion har Stiftelsen försatt trädgårdarna i konkurs. Därav hemsidans besked för
2013. Stiftelsen har också avvisat anbud om att driva anläggningen, bland annat från Norrvikens
Trädgårdssällskap. Som dock lyckats aktivera Riksantikvarien för att kulturminnesmärka anläggningen. På
Sällskapets hemsida kan kampen följas steg för steg.
Den är inte så komplicerad som det kan verka. Är inte det här ett skolexempel på hur exploatörer äter sig in i
känslig kultur och miljö genom sockrade anbud och påtryckningar på de kommunala församlingarna? Sånt
händer väl inte i Sverige, brukar vi hojta. Men nu är vi européer. Det tredje sättet att närma sig Båstad är att
välja Italienska vägen.
I vilket fall har medborgarna reagerat. Gnistan är tänd och brasan flammar redan. Protestlistorna räknar snart
5 000 namn och trafiken är häftig i sociala medier. Se bara Facebook-sidan Rädda Norrvikens trädgårdar.
Av Carl Henrik Svenstedt
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