
Så funkar det! – i Doktor Berzelius Trädgårdar

Lekplatsen Lill-Valla ligger i skärningspunkten mellan 
Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings Universitets 
campusområde och den planerade stadsdelen Vallastaden. 
Dagens anläggning är i behov av upprustning och 
behöver också anpassas till en förändrad situation med 
ett förmodat ökat besökstryck. 

Linköpings kommun vill omforma Lill-Valla till en 
spektakulär temalekpark, ett utflykts- och turistmål som 
tål att marknadsföras såväl nationellt och internationellt. 
En sådan ambition kräver ett kraftfullt gestaltningsgrepp 
och ett nytt namn. 

kUnskap o ch maGi
”så funkar det!” kopplar innehållsmässigt till Linköping 
idag – teknik, kunskap, universitetet – men är också starkt 
förankrat i Linköpings industrihistoria och läget mellan 

Linköpings Universitets campusområde och Gamla 
Linköping. Temat ”så funkar det!” ger rika möjligheter att 
skapa en pedagogisk mötesplats och kunskapscentra där 
barns lek och lärande hamnar i fokus. här kan grunden 
för framtidens hållbara samhälle muras med rötterna i 
platsens historia och sammanhang, samtidigt som en 
magisk miljö som utgår från barnens behov och är fylld 
av upplevelsevärden, upptäckarglädje och kreativitet 
skapas.

Vi ser framför oss ett livaktigt samarbete mellan 
pedagogerna i lekparken och närliggande verksamheter 
och institutioner. Fenomenmagasinet i Gamla Linköping 
är en självklar samarbetspartner. Forskare och ingenjörer 
från Linköpings Universitet, saaB aerospace och 
smhi kan leda visningar och workshops i olika ämnen. 
studenter från universitet blir entusiastiska guider under 

sommarsäsongen. Under utvecklingen av lekparken vill 
vi inleda ett samarbeta med institutionen ”Tema Barn” 
vid Linköpings Universitet som bedriver trans- och 
interdisciplinär forskning om barn med ett speciellt 
fokus på barnperspektiv samt barn och kultur. Forskarna 
där undersöker just nu varför barn och familjer besöker 
science centers som Fenomenmagasinet. 

mED UTGånGspUnkT i  pL aT sEn
platsens stora kvalitet är tillgången till smådjursleken, 
läget nära den vackra gårdsbebyggelsen vid Valla gård 
och Gamla Linköping samt de uppvuxna träden och 
vattendammarna.

med utgångspunkt ur platsens kvaliteter lyfter 
gestaltningen dessa aspekter. höjdlägena, i det i övrigt 
ganska platta landskapet förstärks med tornliknande 

konstruktioner. Vattendammarna framhävs med hjälp 
av en ny anslutning i form av trädäck. En sådan lösning 
främjar också säkerheten då inhägnade vattendrag kan ge 
en falsk känsla av trygghet. 

Den centrala platsens generösa betongdäck 
magasinerar, liksom skärgårdens solvarma klippor, värme 
vilket är en fördel för de sandlådor och vattenlek, avsedda 
för de allra minsta, som finns här. platsen är öppen och 
överblickbar vilket är en förutsättning av trygghetsskäl. 
Betongen är nästan underhållsfri och materialet åldras 
också på ett vackert sätt. Däckets ”naggade” kant gör att 
befintligt terräng och vegetation kan mötas på ett känsligt 
sätt samtidigt som många informella sittplatser skapas. 
Tillgängligthetsanpassade möbler och lekutrustning 
integreras i däckets alkover och ursparningar.

 

I ”Doktor Berzelius trädgårdar” möts lek och kunskap i en magisk värld. I temalekparkens trädgårdar växer kunskapen 
och intresset för naturvetenskap, teknik och ekologi genom lockande installationer och lekfulla objekt. Klättra upp i 
”Molntornet” och skicka ljussignaler till  kompisarna i ”Skogsslottet”. Testa tyngdlagen i den långa, långa rutschbanan vid 
”Snäckan”. Ta reda på var smöret kommer ifrån i ”Byn”. Med förankring i Linköpings industrihistoria och med en tydlig 
koppling till det samtida Linköping,  är Linköpings nya temalekpark ”Doktor Berzelius trädgårdar”, en mötesplats för alla 
åldrar och ett pedagogiskt centrum för kunskap och skapande lek.

Så funkar det!
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Titta 
på mej!

”Molntornet”  – en utsiktsplats och experimentverkstad för ljus och optiska fenomen. Här förklaras elektricitet och 
väderfenomen. Från ”Molntornet” sträcker sig en utmanande linbana till ”Skogsslottet” på andra sidan vattnet.
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rUmsLiG orGanisaTion
Fyra huvudentréer, ett från varje väderstreck, markeras 
av trädplanteringar som också ger välbehövlig skugga 
för picknickplatser. De träd som finns bevaras och 
framhävs med hjälp av ett system av upphöjda spänger 
och hängbroar. Torn och rörelsestråk på högre nivå, med 
utmanande höjdskillnader stimulerar till rörelse och fysisk 
aktivitet. Detta blir en som tv-spel i realtid med händelser 
på olika ”levels”. huvudstråken genom lekparken bryts 
i den centrala ytan som på så sätt också symboliserar 
ambitionen att integrera många olika grupper, åldrar och 
aktiviteter på denna plats. organisationen tar samtidigt 
till vara behovet av avskildhet för olika grupper; från de 
minsta, till de mest äventyrslystna. Den nya lekparken får 
ett tydligt centrum med satelliter som har olika karaktär 

och innehåll. i det pittoreska bycentrat samsas många 
byggnader med olika funktion och utseende. här finns 
fantasifulla lekhus, djurstall, ett mysigt trädgårdscafé och 
smala bygator – som ett ”Gamla Linköping” i miniatyr. 

i ”Byn” finns smådjuren vinter som sommar. här kan 
barnen prova odling och annan livsmedelstillverkning, 
kanske kärna smör eller mala mjöl, för att bättre förstå 
var vår mat kommer ifrån.  här finns kompost, enkel 
vattenrening, bin (i det gamla bihuset) och annat som 
demonstrerar systemekologi och människans roll i det 
hela. i denna viktiga mittpunkt finns också alla praktiska 
funktioner samlade som toaletter, lokaler för personalen 
och centrum för utomhuspedagogiska aktiviteter. Vid 
fyrtornet nära stranden finns båtar och flytvästar att hyra. 
En bemannad bygglek kan också finnas här. 

saTELLiTErna
”molntornet” är en utsiktsplats och experimentverkstad 
för optiska fenomen. här kan elektricitet och väderfeno-
men förklaras. Från ”molntornet” sträcker sig en utman-
ande linbana till ”skogsslottet” på andra sidan vattnet.

”skogsslottet” är ett kotteliknande torn där matematik, 
som till exempel Fibonaccis talserie, fraktaler och det 
gyllene snittet kan visualiseras. skogen runt om blir ett 
levande laboratorium för ekologi och naturkunskap. Det 
upphöjda spångsystemet och linbanan blir ett illustrativt 
exempel på mekanik.

Från den blänkande ”snäckan” kastar sig de modiga 
utför den extra långa rutschbanan; ett övertygande 
exempel på newtons tyngdlag. andra experiment kan 
förklara acceleration till exempel. snäckan blir också en 

symbol för örat och hörseln. En parabol ger möjligheten 
att kommunicera med andra delar av lekparken och 
någonstans kan man lägga örat mot väggen och höra 
bruset från det hav som täckte Linköpingsslätten under 
och efter den förra istiden.

”Dalen” är platsen för sol, vind och vatten – här 
demonstreras på ett lättbegripligt sätt hur energi kan 
alstras. Vattenlekens enkla vattenhjul kan driva en lampa 
eller en högtalare. solceller och vindturbiner genererar 
el till hela anläggningen. här finns också plats för lite 
stillsammare småbarnslek i skuggan under de blommande 
körsbärsträden. Under vintern blir delar av betongdäcket 
en spolad skridskobana.
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maTEriaL o ch UTFormninG 
Vi ser framför oss en miljö som är gediget byggd i äkta 
material som betong, trä, stål, mässing, emalj och glas. 
sådana material är hållbara och åldras vackert. målade 
ytor målas med slamfärg eller täcklasyr som är enkla 
att underhålla. Formspråket är inspirerat av det sena 
1800-talets industri- och lantbruksmiljöer men i en 
uppdaterad version. Fina smidesdetaljer och noggranna 
materialövergångar skapar en miljö av hög kvalitet. 

i Doktor Berzelius Trädgårdar kan alla ta sig fram, oavsett 
om man använder rullstol eller till exempel är hörsel- 
eller synskadad. God  tillgänglighet för personer med 
funktions-nedsättning innebär ökad tillgänglighet även 
för den som drar en barnvagn. God tillgänglighet betyder 
också att det är enkelt att röra sig och leka i hela parken, 
och att personer som har en nedsatt förmåga att ta in 
och bearbeta intryck lätt får en överblick. Det betyder 
också att vägarna genom parken är fria från hinder. Trots 

detta kommer vissa delar av parken att ha begränsad 
tillgänglighet. Detta gäller till exempel de högre nivåerna 
av spångsystemet. Det är därför viktigt att någon del 
tornen blir tillgängliga. Delar av bykärnan kan bli 
problematisk för astmatiker på grund av djurhållningen. 
Funktioner som till exempel toaletter och café placeras 
därför så att den dominerande vindriktningen gör att 
allergener i möjligaste mån förs bort och starkt doftande 
växter undviks också i dessa områden.

Åh se det 
snöar!

Vinterlek i gethagen. I bakgrunden skymtar spångsystemet och “Skogslottets” kotteliknande torn. Spängerna blir till en utmanande höghöjdsbana, delvis genom 
och över själva gethagen och integreras där med en utsiktsplattform så att rullstolsburna och småbarn får bättre möjlighet att komma nära djuren. 

Skogen runt “Skogslottet” är ett levande laboratorium för ekologi och naturkunskap. Experientstationer förklara olika naturfenomen och här finns också små 
sagolika installationer att upptäcka, kanske med interaktiva ljud eller ljuseffekter. 

Från den blänkande ”Snäckan” kastar sig de modiga utför den extra långa rutschbanan; ett övertygande exempel på Newtons tyngdlag. Andra experiment 
kan förklara acceleration. Snäckan är också en symbol för örat och hörseln. En parabol ger möjligheten att kommunicera med andra delar av lekparken och 
någonstans kan man lägga örat mot väggen och höra bruset från det hav som täckte Linköpingsslätten under och efter den förra istiden.

Det är kemisten och Linköpingsbon Jöns Jacob Berzelius som gett parken dess namn.
I Dr Berzelius trädgårdars pittoreska bycentra samsas många byggnader med olika funktion 
och utseende. Här finns fantasifulla lekhus, ett mysigt trädgårdscafé och smala bygator – som 
ett ”Gamla Linköping” i miniatyr. Vid fyrtornet nära stranden finns båtar och flytvästar att 
hyra. 
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Jag är här, 
i kotten!


