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Området strax sydväst om Linköping utgörs av en tiotusenårig kulturbygd som 
kan bilda ram för rekreation, friluftsliv, kulturupplevelser och historiepedagogik. 
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LAMBOHOVS SÄTERI
Strax sydväst om Linköping fi nner man på liten yta 
fl era kulturminnen klassade som riksintresse (KE31). 
Kärnan i riksintresset utgörs av Lambohovs säteri som 
är en av Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar.

Lambohov uppfördes på 1760-talet efter ritningar av 
Jean Eric Rehn. Såväl exteriör som interiör hör till 
landets vackraste herrgårdsarkitektur från 1700-talet.

Besökaren möter en unik autentisk herrgårdsmiljö med 
huvudbyggnad och fl yglar som bildar en sluten cour 
d ́honneur, engelsk park, frukt- och köksträdgårdar 
och ekonomibyggnader i tidstypisk arkitektur från 
1700-, 1800- och 1900-talen. 

Sedan 1966 ägs  Lambohovs säteri av Linköpings 
kommun och anläggningen blev 1967 byggnadsminne. 

SLAKA KYRKBY
Strax söder om säteriet ligger Slaka kyrkby på mark 
som varit bebodd sedan äldre stenålder.  Området  är 
fullt av fornminnen och kulturminnen såsom gravfält 
och runstenar som Slaka hembygdsförening vårdar 
minnet av. Här fi nns också en gammal häradstingplats 
och en stor domarring. I byn fi nns en prästgård från 
1856 och tre generationers skolhus. Slaka kyrka från 
1783 har en samtida orgel med orgelfasad ritad av Olof 
Tempelman och kyrktornet är delvis medeltida. Byn är 
väl sammanhållen  med bl a. kyrka, tingsplats, skola 
och fattighus och bildar tillsammans med säteriet en 
sammanhållen miljö i ett öppet landskap. Säteriet och 
Slaka kyrkby utgör två utomordentligt värdefulla kul-
turminnen som tillsammans med en mängd fornmin-
nen i området bildar en kompakt och intensiv miljö av 
historieberättande.
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Området runt  Lambohovs säteri och Slaka by är 
det mycket tätt med fornminnen. 
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MÖJLIGHETER - resurser - förutsättningar - vision

KULTURSKATTER
Lambohovs säteri och Slaka kyrkby erbjuder fantastiska 
möjligheter att lära om och förstå det östgötiska kultur-
landskapets framväxt. Som ram för olika frilufts- och 
kulturaktiviteter har Lambohovs säteri med närområdet 
Slaka by och Lilla Aska byar  stora möjligheter att ut-
vecklas som attraktiv målpunkt för ett stort omland.

Det fi nns också här en stark musiktradion och musi-
kern J.H. Wallman ( 1792-1853) och sångerskor som 
G. Naterberg och M. Hansdotter har verkat i Slaka. De har verkat i Slaka. De har
samlade in, dokumenterade  och förde vidare svenska 
folkvisor och lekar och är kända och betydelsefulla i folkvisor och lekar och är kända och betydelsefulla i folkvisor
folkmusiksammanhang. 

LAMBOHOF KULTURPARK
Lambohovs säteri tillsammans med Slaka kyrkby kan  
utvecklas till Lambohof kulturpark. Parken är belägen i 
en tiotusenårig kulturbygd som erbjuder rekreation, fri-
luftsliv, kulturupplevelser och historiepedagogik. Med 
sitt rika utbud kommer den att utgöra en stor tillgång för 
såväl Linköpings kommun som för hela Östergötland 
och kringliggande orter samt för svensk turism i stort. 
Lambohof kulturpark kan fungera som både en stadsdel 
i Linköping och ett kulturlandskapsbetonat  utfl yktsmål 
för tillresande.

Slaka by

Lambohovs 
bostadsområde
9000 pers

Lambohovs 
säteri

Riksväg
34

Lambohovs Säteri och Slaka by ligger väldigt nära bostadsområdet Lambohov med ca 9000 invånare, men även  på gångav-
stånd från Linköpings universitet  och 7 km till Linköpings stadskärna. Markerna är här sydväst om Linköping är en resurs 
för rekreations-, frilufts- och kulturaktiviteterför rekreations-, frilufts- och kulturaktiviteterför rekr för både Linköpingsbor och  förbiresande  sommarturister.

Linköpings 
universitetMjärdevi 

Science Park

Linköpings 
centrum

fl ygplats

E4

Lilla 
Mjärdevi

DET STADSNÄRA LÄGET 
Lambohof kulturpark blir  lättillgängligt för kommu-
nens egna invånare och kulturparken kommer att ligga 
i omedelbar närhet till Linköpings universitet, Gamla 
Linköping, Mjärdevi Science Park, och Bostadsområ-
det Lambohov. I Linköpings kommun är invånarnas 
intresse för Lambohovs säteri och Slaka kyrkby stort. 
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FRAMTIDA LAMBOHOF - många möjligheter

I DET FRAMTIDA LAMBOHOF FINNER DU

BERZELIUS MUSEUM
kan vara intressant att  förlägga i 1700-
talsmiljön Lambohov, nära Universitet och 
Mjärdevi Science Park. 

BOSTÄDER i den ombyggda Norra 
fl ygeln,  för gästforskare och gästlärare  vid 
Linköpings universitet.

CAFÉ o RESTAURANG fi nner Du i 
Södra fl ygeln

ENGELSKA PARKEN är restaurerad och 
hela området är väl skyltat och guidebro-
schyrer visar kultur-, naturpromenader och 
vandringsleder till områdets alla kulturbygg-
nader, kulturminnen och naturupplevelser.

ATELJÉER för kursverksamhet och work-för kursverksamhet och work-f
shops i ekonomibyggnaderna. 

AGRARHISTORISKT MUSEUM
i den gamla ladugården.

BADSJÖ & MOTIONSCENTER     
vid den gamla grustäkten.

BYGGNADSVÅRDSCENTRUM
försäljning, rådgivning och undervisning i 
det gamla stallet,
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VAD GÖR DU I LAMBOHOF 2013 ?

kartbilden visar Lambohovs säteri med den Engelska parken 
och den omdanade  gamla grustäkten till en  fullt utvecklad 
stadsnära Kulturpark.

FESTIVALER FESTIVALER FESTIVALER av olika slag, tex en 
1700- tals1700- tals1700- talsfestival i Gustav III anda.

KÅLGÅRDKÅLGÅRDKÅLGÅRD och äppelodlingar iordning-
ställs, , förädling av råvaror förädling av råvaror f och marknader.

LÄNSHEMSLÖJDENLÄNSHEMSLÖJDENLÄNSHEMSLÖJDEN ger kurser  och har 
försäljning i de gamla ekonomibyggnaderna.försäljning i de gamla ekonomibyggnaderna.försäljning i de gamla ekonomibyggnaderna.

PARKERINGSPLATSERPARKERINGSPLATSERPARKERINGSPLATSER väster om 
Kalmarvägen, väl   inpassade mellan forn-Kalmarvägen, väl   inpassade mellan forn-Kalmarvägen, väl   inpassade mellan forn-
minnen samt diskreta informationstavlor.minnen samt diskreta informationstavlor.minnen samt diskreta informationstavlor.

SLOTTSMUSEUM SLOTTSMUSEUM SLOTTSMUSEUM i corps de  logi vars 
stiliga rum a rum a rum även kan användas  för före-
läsningar och konferenser av bland andra  läsningar och konferenser av bland andra  läsningar och konferenser av bland andra  
Linköpings universitLinköpings universitLinköpings universitet. 

TRÄDGÅRDSUPPLTRÄDGÅRDSUPPLTRÄDGÅRDSUPPLEVELSER i den 
Engelska parkenEngelska parkenEngelska parken.

UTESCENUTESCENUTESCEN för sommarteater och musikfes-
tivaler som tivaler som tivaler som även äger rum i Slaka Kyrkby.

UTSTÄLLNINGLOKALERUTSTÄLLNINGLOKALERUTSTÄLLNINGLOKALER föföf r hantverk, 
konst och designkonst och designkonst och design.

VANDRARHEMVANDRARHEMVANDRARHEM i nybyggd länga där 
delar av den nedbrunna ladugården stått.delar av den nedbrunna ladugården stått.delar av den nedbrunna ladugården stått.

     fornminne fornminne fornminne 
1,  corps de logi1,  corps de logi1,  corps de logi
2,  fl yglar2,  fl yglar2,  fl yglar
3,  ekonomibyggnader3,  ekonomibyggnader3,  ekonomibyggnader
4,  engelska parken med dammar4,  engelska parken med dammar4,  engelska parken med dammar
5,  äppelodlingar och kålgård5,  äppelodlingar och kålgård5,  äppelodlingar och kålgård
6,  parkering6,  parkering6,  parkering
7,  motionscenter7,  motionscenter7,  motionscenter
8,  scen8,  scen8,  scen
9,  badsjö9,  badsjö9,  badsjö
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R

R     R

R



LA
M

BO
H

O
F 

KU
LT

U
RP

A
RK

   
 L

in
kö

pi
ng

s 
ko

m
m

un
NATIONELLT  PERSPEKTIV
Lambohofs kulturpark ligger  centralt i den så kal-
lade fjärde storstadsregionen kring Linköping och 
Norrköping. Desutom ligger  Sveriges befolknings-
cenrum  i området mellan Närke och Östergötland.

Lambohof kulturpark och  Slaka by kan nås inom 
en timmes bilfärd av ca 550 000 regioninvånare. 
Inkluderas Jönköping och Nässjö med omland blir 
siffran ca 700 000.          

Lambohof kulturparks läge nära både Kalmarvägen 
och E4:an, det stora nord-sydliga stråket genom 
Sverige, gynnar dessutom besök av både svenska 
och utländska turister på genomresa. 

NÄRLIGGANDE  BESÖKSMÅL
är i Öster- och Västergötland bland aär i Öster- och Västergötland bland aär ndra Vadstena, 
Ellen Keys Strand, Heidenstams Öfralid, Gränna, 
Norrköping med det välkända Arbetarmuseet och 
den fi na symfoniorkestern, slott och herresäten, 
Hultsfred, Västerviks och Gryts och Tjusts förvåns-
värt okända skärgårdar. 

I Småland fi nner man Virserum med sin uppmärk-
sammade  konsthall, Trästaden Eksjö, Jönköping 
med Teknisk högskola och Tändsticksmuseum, 
Nässjö och  Småländska höglandet med stora möj-
ligheter till friluftsliv i skog, mark och sjöar.

Andra kända besöksmål är  Göta kanal, Kolmården, 
Läckö slott och Visingsö. Alla dessa platser och 
orter kan förbindas med Lambohofs kulturpark i orter kan förbindas med Lambohofs kulturpark i orter
ett nätverk av besöksmål som kan nås med bil, tåg, 
buss, båt och kanot.

LAMBOHOF I REGIONEN - geografi  - infrastruktur - kommunikationer

NÄRKE

VÄSTER-
GÖTLAND

SMÅLAND

ÖSTERGÖTLAND

E4 E22

E20

V34
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handlingsplanen för Lambohof Kulturpark med det 
stora antal ideellt arbetande i intresseorganisationer, 
som under det senaste decenniet engagerat sig kraft- 
fullt i områdets framtid. Detta engagemang har bl a. 
resulterat i ett EU- Leader projekt för landsbygdsut-
veckling, som fi nns dokumenterat i en slutrapport
http://kulturkraftslaka.blogsome.com.

Dessa föreningar i samverkan med Linköpings kom-
mun, Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park, 
Länsstyrelsen och representanter för Östergötlands 
näringsliv bör stegvis genomföra handlingsplanen.

Huvudman kan med fördel vara Linköpings kommun, 
men driften av de olika verksamheterna kan skötas 
av entreprenörer i olika näringar från konst, hantverk, 
musik till råvaruförädling och matkultur till olika 
utbildningsverksamheter.

PROGRAMPLANERING 
LAMBOHOVS SÄTERI restaurera och utveckla 

1, Befi ntliga byggnader och  nya verksamheter.
2, Parken, nyttoträdgården och äppellunden.
3, Grustäkten och dess nya funktioner.  

SLAKA KYRKBY restaurera och utveckla

4, Vandringsleder i Slaka kyrkby och till Tinnerö 
och Eklandskapet.
5,  Renovering av torpet Östanskog för scout-
verksamhet.
6,  Besökskarta, historisk verkstad och modeller. 
7, 7, 7 Användning av logen och förbättrad tillgänglighet 
vid Slakarinken. 
8, Slaka musik – musikprojekt: historisk musik i 
vår tid.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE 

JÖNS JACOB BERZELIUS
är östgötasonen som betraktas som ”den svenska 
kemins fader”och han är efter Linné den internationellt
mest kända svenska naturforskaren. Berzelius skapade 
det notationssystem som fortfarande används inom ke-
min och ”upptäckte” grundämnet kisel, vilket symbo-
liskt kan knyta honom till regionens ”Silicon Valley” 
- Mjärdevi och Linköpings universitet. 

Han föddes i byn Väversunda 1779 och hade sin skol-
gång vid Linköpings gymnasium. I Sverige är han kan-
ske mest känd för att ha grundat Karolinska institutet 
i Stockholm. Hans anknytning till Linköping där han 
liksom i Stockholm står staty, har föranlett diskus-
sioner om att uppföra ett Berzelius-museum här i 
Linköping. Varför inte då i Lambohof kulturpark, med 
närhet till Universitet och Mjädevi Science Park?

FÖRANKRA OCH IMPLEMENTERA

Kulturkraft Slakas förstudie  2008/09  föreslår 8 förslag till utvecklingsprojekt 

                                              

Lambohovs säteri, Corps de logi med fl yglar, vackra grindar och staket runt hela corp Lambohovs säteri, Corps de logi med fl yglar, vackra grindar och staket runt hela corp Lambohovs säteri, Corps de logi med fl yglar, vackra grindar och staket runt hela cor d´honneur



REFERENSOBJEKT

Katrinetorp, Malmö (kommunal ägo)

Hovdala slott, Hässleholm (statlig ägo med kommunal 
verksamhet) 

Rosendals slott, Stockholm (statlig ägo med privat 
veksamhet)

Huseby Bruk Alvesta kommun (statlig ägo) 

Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndal (kommunal ägo)

Gysinge Byggnadsvårdscentrum, Gävle (privat ägo)

Linnés Hammarby, Uppsala (Uppsala universitet)

Linnébygden med ett fl ertal besöksmål, bl a. Linnés 
Råshult, Möckelnäs herrgård och Stenbrohult

Wij Trädgårdar, Ockelbo (privat ägo)

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN
för utveckling av Säteriet och engelska parken

A. Samla intressenter i ett forum – förslagsvis en 
ekonomisk förening.
Ansv.: Länsstyrelsen

B. Förhandling med boende i säteriet.
Ansv.: Linköpings kommun

C.Utse arbetsgrupper som efter hand producerar 
informationsmaterial och orienteringsskyltar i området.
Ansv.: Kommun och Länsstyrelse i samverkan

D.Kompletterande dokumentering av all kulturbe-
byggelse och restaureringsplan för säteriet och dess 
ekonomibyggnader.
Ansv.: Kommun och Länsstyrelse i samverkan

E. Initiering av ett Berzelius-museum. 
Ansv.: Linköpings universitet

F. Programkommitté för de fem kommande 
sommarhalvåren.
Ansv.: Kulturkraft Slaka - Ideella intressegrupperna

G. Programplanering för konferenser, kursdagar och 
offentliga föreläsningar för de fem kommande åren.
Ansv.: Linköpings universitet och kommun i samverkan

H. Planering och upprättande av kommersiella 
verksamheter.
Ansv.: Näringslivsenheter i  kringliggande kommuner, Läns-
styrelsen och Länsarbetsförmedling i samverkanstyrelsen och Länsarbetsförmedling i samverkanstyrelsen och Länsarbets

J. Arkitekttävling gällande grustäkten utlyses.
Ansv.: Linköpings kommun, Sveriges Arkitekter och intresse-
organisationer i samverkan
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AKTÖRSSTRUKTUR - NÄTVERK
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Foldern  är producerad av 
URBAN FACTORY i samarbete med URBAN FACTORY i samarbete med URBAN FACTORY
KULTURKRAFT SLAKA under 
dec 2009 - mars 2010.

För text, bildmaterial och grafi sk formgivning 
ansvarar
©2010 Thomas Hellquist och Katinka Schartau
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