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Norrvikens trädgårdar
En unik park i ständig förändring, belägen på Hallandsåsens sluttning med utsikt mot havet.
En trädgård som anlades redan 1906 av den visionäre hortonomen Rudolf Abelin.
Idag fortsätter utvecklingen av parken i samma nyfikna och framtidsvisionära anda, för
att bjuda sina besökare på återkommande upplevelser. En park där trädgården fungerar
som en scen i ständig förändring och erbjuder något för alla generationer.

Mäktig, vacker och spännande
Att stiga in i trädgårdarna på Norrviken är som att gå in i en annan värld. En prunkande park med unika
stilträdgårdar. En oas som saknar motstycke. Generösa stora ytor, porlande vatten och vackert anlagda
blomsterarrangemang samsas med de sju karaktärsfulla stilträdgårdar som gör Norrvikens trädgårdar
unikt. Var trädgård har sin speciella stil. Här möter man barockträdgården, vattenträdgården, japanska
trädgården, renässansträdgården, nordtyska planteringen, österländska terrassen och romantiska
trädgården. Stilträdgårdarna anlades redan under Rudolf Abelins tid och fortsätter än idag att formas
och ständigt utvecklas under ledning av trädgårdsmästaren Kajsa Vildängen. Kajsa beskriver trädgårdsutvecklingen för Norrviken: ”Vi vill vara med och skapa en trädgård som berör, en scen av föreställningar
- inte bara att betrakta utan även att delta i. Personligen är jag även svag för Abelins känsla för vackra
mjuka övergångar mellan natur och trädgård. Rudolf var nyfiken och experimentell, nytänkande och
framåtblickande. De grundbultarna ser jag fram emot att jobba ifrån när vi nu ska fylla denna vackra
plats med ett spännande samtida innehåll. Norrviken är en trädgård anlagd för över 100 år sedan utifrån
en vision och perspektiv som vi nu får den stora glädjen att uppleva- i uppvuxen skrud. Ett sekel senare.
Det tycker jag är mäktigt!”
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2018 Romantikens år på Norrviken
Norrvikens trädgårdar är mötesplatsen för alla generationer och parken fungerar som en scen för olika
teman. 2018 är det romantikens år på Norrviken. Romantiken ska genomsyra allt ifrån upplevelser i
parken, fasta installationer, kontsutställningar, tonsatta trädgårdar, kärleksträd, drop-in vigsel,
matupplevelser mm. Kajsa Vildängen säger: ”Vi vill gärna lyfta in både ljus, musik, konst och vacker
blomning i stora föreställningar under olika skepnader under årets växlingar. Vår vision är att vara med
och förflytta känslan i trädgården från statisk till en rörelse.”
Förutom nedslag i romantikens tecken under 2018 kommer evenemang av återkommande karaktär
såsom exempelvis traditionsenligt midsommarfirande och hantverksmässa fortfarande genomföras.

Europas vackraste mötesplats
Arbetet med att rusta upp Norrviken efter en period av olika ägarbyten har pågått i det tysta under de
senaste fem åren. Idag är Norrviken Båstad privatägt med lokal förankring. Undan för undan har såväl
byggnader som trädgårdar återfått sin forna glans. Nu riktas blickarna enbart framåt. Norrvikens VD,
Camilla Berthilsson, säger: ”Vi vill få tillbaka Norrviken på den internationella trädgårdskartan och göra
Bjäre än mer attraktivt, samtidigt som vi önskar att bygdens invånare ska känna stolthet och värde i
vår vackra trädgård. Ambitionen är att skapa en plats för event, konferenser, bröllop och möten. Möten
mellan människor i en vacker miljö. Ambitionen är att skapa Europas vackraste mötesplats.”

Norrvikens trädgårdar håller öppet för allmänheten under perioden maj-december.
Vid bokningar av större sällskap öppnas portarna året om.
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