
Tävlingsområdet för den nya 
lekparken Lill‐Valla rymmer redan i dag stora 

kvalitéer med natur, kulturlandskap och kulturhistoria 
i fokus – fågeldammar, kuperade skogs-dungar, hagar med 

hästar, getter, kaniner och andra djur och närheten till Gamla 
Linköping, Vallaskogen och Valla gård. Vårt förslag till ny utformning av 

lekparken är en kontrast mot, och sam-tidigt en förstärkande inramning av 
den be�ntliga platsen, en utmaning för kropp och sinnen, ett äventyr och ett 

mysterium. Den upplevelse som vi vill skapa påminner till sin karaktär om upplev-
elsen vid ett besök i Gamla Linköping, en känsla av att mentalt för�yttas till en paral-

lell värld i vilken man både kan samla ny kunskap och samtidigt lära sig att se sin van-
liga värld med nya ögon. Vi vill göra detta genom att fylla Lill‐Valla med cirklar, sfärer och 
delar av sfärer som placeras ut i en spiralform med centrum i den cirkulära labyrint som 

redan i dag ligger centralt placerad i tävlingsområdet. Spiralens är en form som åter�nns i 
naturen och nästan alla kulturer på olika sätt. Spiralens form symboliserar ofta det oänd-
liga, expansiva och centrum för kraft och energi - på samma sätt som Lill-Valla i framtiden 
kommer göra det. Spiralen med sitt innehåll kan sprida sig utanför tävlingsområdet och 

bidra med lek, liv, lust, rörelse och upptäckarglädje i resten av staden och i oändligheten.
 I Gamla Linköping triggas fantasin av att allt man ser omkring sig kommer från en 

annan tid, hela omgivningen är utformad för att skapa en illusion av dåtid. I Lill‐Valla 
lägger vi i stället ett nytt främmande lager på den be�ntliga verkligheten, ett �lter 
som tillåter betraktaren att skärpa sin medvetenhet om omgivningen, genom att 

introducera en stor mängd objekt med variationer av samma form. Detta 
förändrar platsen och ger den en känsla utöver det verkliga. Greppet är 

bekant och används ofta i land art och storskalig konceptuell konst 
med konstnärer som Robert Smithson och 

Christo/Jeanne‐Claude i spetsen – en naturlig miljö för-
ändras och synliggörs genom addition av främ-

mande objekt och former.

Formen som vi föreslår är 
alltså sfären och dess tvådimensionella 

motsvarighet cirkeln. Cirkeln är en form som 
inbjuder till lek, den är naturlig, samtidigt som en per-

fekt cirkel eller sfär står i skarp kontrast till den fria naturen. 
Eftersom Lill‐Valla inte är ett konceptuellt konstverk, utan en 

lekpark, laddas många av cirklarna och sfärerna med funktionellt 
innehåll. Det kan vara ett trädäck som sträcker sig ut över vattnet nere 

vid dammarna, en gunga eller en studsmatta, en voljär, en koja, en arma-
tur, en grill eller en serie gräsklädda kullar som man kan klättra upp på och 

hoppa ner från. Andra objekt tillåts att bara vara en sorts lekredskap för fanta-
sin. En glaskula högt uppe i en grenklyka, en klotformad sten bland vanliga 

stenar, ett perfekt sfäriskt formklippt träd mitt i en skogsdunge eller ett stålklot 
som skymtar fram i högt gräs. Objekten som adderas ges ett sammanhållet 
uttryck genom samordning av de material som används – trä, sten, betong, 
metall, glas, textil – naturliga material i sina naturliga kulörer. Inom det här 

ramverket kan man sedan variera sig oändligt, leka med storlekar och 
ytstrukturer, lägga till och dra ifrån element genom åren. Investeringen 
kan på så sätt också spridas ut över tid och nya behov kan enkelt pare-

ras utan att helhetsintrycket försämras. I dag vill vi ha en nedsänkt 
gjuten halvsfär för skejtare och en bana för parkourutövare. Om 

femton år behövs säkert något annat för att locka de grup-
perna. Vad det är kan vi inte veta i dag, men vi kan 

skapa ett robust system som välkomnar 
förändring.
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Att vistas i den speciella 
atmosfär som skapas i lekparken ska 

alltså stimulera både barn och vuxna att hitta 
nya sätta att se på världen. Medveten om sin 

omgivning blir man först när man har något att sätta 
den i  relation till, innan dess är den tagen för given och 

nära på omöjlig att urskilja. Ett objekts speci�ka egenskaper 
alltså tydligast när man har något annat att jämföra det med 

och ställa det i kontrast mot. Trädet laddas med en annan inne-
börd när det bär en glaskula mellan sina grenar. Betraktaren får 

plötsligt en anledning att se trädet på ett nytt sätt. Man ges möj-
lighet att bli medveten om dess höjd, dess struktur, att det lever 
och att det är en del av naturen. På samma sätt förhåller det sig 
med det hårda blanka stålklotet i kontrast mot det mjukt böl-

jande gräset eller det lantliga landskapet i och omkring 
lekparken i förhållande till de av människan skapade perfekta 

geometriska formerna som upprepas in absurdum. Det 
pekar också på människans makt över sin omgivning, 

det märkliga och fantastiska i att vi kan bygga 
saker, hus och hela städer där allt man ser 

omkring sig är skapat och format av 
människor.

Den 
speciella atmosfären i 

Lill‐Valla uppmuntrar också till lek! Allt 
ska utforskas, klättras på, krypas in i och 

kännas på. För de minsta �nns en cirkulär sandlåda 
eller en stor rund gunga som man kan ligga på själv 

eller i grupp och känna pirret i magen när man svingas fram 
och tillbaks. De lite större barnen kan rumla runt bland gräsk-

ullarna, åka en spännande rutschkana, leka i en koja, tävla med 
varandra i en motorikbana, plaska med vatten eller gå och hälsa på 

djuren. Förhoppningsvis �nns det också pedagoger på plats i 
parken som kan samla grupper med barn i sagocirklar eller gå på 
upptäcksfärd i omgivningen. För ännu äldre barn och tonåringar 

�nns anläggningar för skateboard och parkour. Med en am�teater 
ges möjlighet att använda platsen för utomhusundervisning eller 

mindre scenframträdanden. I lekparken ska också �nnas prak-
tiska förutsättningar för långvariga besök. Man ska kunna grilla, 

ta skydd för regn och gå på toalett. 

Sakta men säkert kommer en allt mer fantasi-
eggande miljö växa fram. 

En egen värld med leken i centrum. 
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