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KINNEKULLE

HÄLLEKIS

Med minnesregeln USA kl3 kan man läsa av bergets
olika Geologiska skikt. Bergets grund består av
urberg, därefter kommer skikten i följande ordning:
sandsten, alunskiffer, kalkberg, lerskiffer och diabas
på toppen.

Denna fina lilla bruksort som är belägen längs
Vänerns strand och intill foten av platåberget
Kinnekulle är en mycket intressant plats ur många
perspektiv. Detta är en bruksort där industrin och
naturen har präglat utvecklingen och utformningen av
platsen. Idag ser man tydligt spår från dessa två olika
maktfaktorer i samhällets utveckling och utsträckning.

De olika lagren har bidragit till utvecklingen av
den mänskliga närvaron längs berget och alla
industrier. Detta visar sig genom de små samhällenas
placeringar runtom berget utefter hur de olika skikten
exponeras såsom Cementas kalkbrytning, Kakeleds
Alunskifferbrott eller stenhuggeriet vid Råbäck.
Trots mångfalden av olika stenbrytningsindustrier
så dominerars platåberget av lantbruk och det
syns tydligt när man färdas längs Kinnekulles små
landsvägar.
Den platta åkermarken runtom berget och den totala
frånvaron av andra kullar och dalar gör att Kinnekulles
siluett dominerar landskapet. Bergets betydelse för
området visas genom att siluetten pryder många
verksamma företag och kommunens logotyper.
men också genom den tillhörighet som bosatta i
närområdet känner till berget.
Det spelar ingen roll om du bor i Hällekis, Trolmen
eller i Götene, alla dessa ställen anser sig tillhöra
Kinnekulle och tillsammans bildar det unika
biosfärområdet längs Värnen.
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Bruksorten växte fram från de tillgångar som
platåberget hade att erbjuda med alunskiffer
och brytning som senare utvecklades till större
kalkbrytning och en cementfabrik. Fabriken anlades
längs Vänerns strand, där man kunde frakta vidare
varorna längs Sveriges kanalnät.
Cementindustrin har bommat igen, men kvar fanns
hamnen och fabrikslokalerna, som idag huseras
av Svenska Foder, som med sina höga silos med
belysning om nätterna vakar över villorna med ett
blått och gult ljus. Efter Cementas nedläggning sökte
Götene Kommun med ljus och lykta efter ett nytt
företag som skulle kunna bevara jobben inom det lilla
samhället. Detta resulterade i Parocs intåg och nya
fabrik som byggdes upp, ett stenkast bort från den
gamla Cementfabriken i Hällekis periferi.
Men lika mycket som fabrikerna och bruket
har format bygden med sina stora lokaler,
produktionsanläggningar och arbetarbostäder så har
det alltid varit platåberget som legat till grunden för
samhället utformning. Bruket och fabriken byggdes
upp på just denna plats på grund av de tillgångar
som kunde brytas från berget. Idag är berget skyddat
i stor utsträckning med sin 18 naturreservat runt om
hela Kinnekulle och förhindrar en expandering av
Hällekis längs berget och vid Vänerns strand skyddas
marken av strandskyddet. Detta har tillsammans gjort
att samhället har svårt att växa, men det är också
berget och vattnet som skapar denna plats och låtit
samhället växa fram där det är idag.
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KINEKULLE OCH NATUREN
Förutom sina åkrar som breder ut sig så finns skogen
fortfarande kvar på sina platser längs berget, där det
inte gått att anlägga åkrar eller där man sett nyttan till
att bedriva skogsbruk.

N

Detta har skapat ett varierat landskap där berg, åker,
skog och vatten varierar längs med berget. Det
är denna variation i landskapet och i bergets olika
skikt som skapat den sällsynta biosfär som finns
idag och något som UNESCO har uppmärksammat
med sin utpekade av Kinnekulleområdet som
unikt i världenoch detta är något som UNESCO
uppmärksammat genom att peka ut Kinnekulle som
ett unikt område i världen som är värt att bevara och
skydda.
I samband med UNESCOs uppmärksammande av
Kinnekulle har arbetet med ekoturism fortsatt, något
som redan fanns, men som idag är områdets stora
USP. Med sina många stigar och besöksmål har flera
vandringsleder skapats längs berget. Exempelvis
biosfärleden mellan Lidköping och Mariestad, eller
den 45 km långa vandringsleden runt hela berget.
Utöver dessa finns också en mer urban cykelled som
korsar berget och sträcker sig mellan Lidköping och
Mariestad.

PROJEKTET

För den som vill går det även att färdas längs Vänerns
kant och dess skärgård. Bland annat har det under de
senaste åren blivit allt vanligare med personer som
paddlar och tar sig runt i kajak. Det finns möjlighet för
fritidsbåtar att anlägga i de småbåtshamnar som är
belägrade längs skärgården. De som färdas på fyra
hjul har möjligheten att uppleva landskapet med ett
flertal ställplatser för husbilar eller vid den camping
som ligger en bit utanför Hällekis.
Alla dessa olika möjligheter att uppleva landskapet
gör att Götene kommun klättrat i rankingen av
Sveriges friluftskommuner och 2021 klättrat till en
femteplats. Utöver detta har även Götene kommun
utsetts till årets friluftskommun i Västra Götaland
under 2021.
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FRAMTIDA RESMÖNSTER

PÅ CYKEL OCH TILL FOTS

För framtida resmönster vid semestrande finns en
möjlig cykelled, där turen skulle kunna gå genom
Hällekis där start och mål är mellan Göteborg,
respektive Stockholm.

Under hösten fick vi möjlighet att besöka Hällekis
för ett längre studiebesök. Med förhoppningar om
att undersöka möjlig cykelrutt mellan Göteborg och
Stockholm via Hällekis valde jag att själv testa att
cykla de 16 mil som sträckan är. Detta gav mig också
möjligheten att upptäcka landskapet längs västra
Götaland och runt Kinnekulle och där lantbrukets
dominans i landskapet blev tydlig.

Detta var något som jag ville undersöka i detta
projekt, då trenden att semestra lokalt vuxit under
pandemiåren och där själva transporteringen har blivit
lika stor del av semestern som slutdestinationen.

Resan tog 9 timmar inklusive pauser, något som
kändes överkomligt, även fast jag råkade cykla fel vid
några enstaka vägkorsningar. VVädret var växlande,
men inte allt för hårda vindar och cyklandet gjordes
för det mesta på mindre landsvägar och delvis längs
lite större vägar som landsväg 190 och riksväg 44.

Under senare år har även fenomenet bikepacking
dykt upp i Sverige och vuxit sig större runt om i
världen. Detta är en nedbantad och mer minimalistisk
form av cykelsemester där man cyklar med så lite
packning som möjligt för att möjliggöra att färdas
längre sträckor på en mer begränsad tid.
Denna form av resande med väskor fastspända
på cykeln tillåter även mindre erfarna cyklister att
kunna resa längre sträckor. Dock är ett problem med
denna form av resande att den kräver dyr och ofta
platsoptimerad packning, där tält och sovutrustning
tar upp största volymen i packningen.
Möjligheten till att sova med tak över huvudet i form
av hostel, stuga eller vindskydd utplacerade på
specifika platser mellan resmål skulle underlätta och
möjliggöra ett semestrande på cykel för fler personer.
Dessa platser skall optimalt husera en matbutik och
en cykelverkstad. Detta gör Hällekis till ett mycket
intressant ställe att utveckla denna typen av hotspot
för cykelsemestrar.

GÖTEBORG - STOCKHOLM
160 KM GÖTEBORG - HÄLLEKIS
185 KM HÄLLEKIS - LAPPE
165 KM LAPPE - STOCKHOLM

I Hällekis insåg jag svårigheterna med att hitta en bra
plats en ny form av för övernattningsmöjlighet. Att
placera ett vindskydd längs Vänern där vägen går
förbi cykelbutiken var den mest lovande platsen. Men
detta kändes fortfarande inte alltför tilltalande när
man har möjligheten att sova en natt på Falkängens
pensionat en liten bit därifrån.
Detta gjorde att jag under min andra dag på
studiebesöket valde att undersöka platåberget
och möjligheterna att vandra längs Kinnekulle och
fokusera på de turister och invånare som besöker
det blommande berget som Kinnekulle brukar kallas.
Hällekis är en utmärkt startpunkt med sin tågstation,
matbutik och möjligheter till övernattning för de
personer som äventyrar i Kinnekulle.
Jag följde den led som går idag mellan Hällekis och
Trolmens station som finns beskriven på vastsverige.
se och där man har möjligheten att gå ena sträckan
för att sedan ta tåget tillbaka från den lilla pittoreska
tågstationen i Trolmen.
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BERGET OCH STENEN
När man rör sig genom landskapet ser man tydligt
hur människan har format landskapet utefter
platåberget, inte bara vid Cementas gamla kalkbrott
utan när man till synes fråningenstans kommer till
ett gammalt stenbrott där brutna stenar fortfarande
finns kvar och aldrig fraktats från brottet. Detta var
en av platserna som gjorde störst intryck på mig då
man går på ett nästan asfaltsliknande underlag av
slät huggen sten och rör sig genom stenbrottet i dess
mänskligt skapade ravin.
Dessa platser förekommer på flertalet ställen, där
man ser hur den mänskliga handen har gjort avtryck
i berget längs hela Kinnekulle, Ett annat exempel
på detta är vid källan i Munkängarna med sin
fenomenala stentrappa längs berget kam, som är
uppförd i symbios med berget.

BYGGNADER
Husen längs Kinnekulle är ofta enklare torp och
stugor, Med jämna mellanrum sträcker sig några
större gods och säterier ut i landskapet. Husen är
ofta uppmurad med den lokala stenen och inte långt
bort från boningshusen ligger även en jordkällare
uppbyggd med samma lokala sten.
Det blir väldigt tydligt hur man har byggt upp
bebyggelsen med hjälp av landskapet som man har
runt omkring sig. Men även hur man ofta använder
sig av stenen på en eller två väggar och bygger upp
resten av huset i trä. Ett exempel på detta är översta
bilden längst till vänster på denna sidan.
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TROLEMEN
Efter att tagit en lite omväg längs vandringsstigen
kommer slutmålet, stationshuset vid Trolmen.
Stationshus är kanske att ta i, till och med bod är ett
lite för stort ord för detta fantastiskt pittoreska skjul
som utgör station. Där flaggan hänger längs fasaden
och Västtrafiks järnvägstavla står och tickar och
visar tidtabellen med nästa ankommande tåg från
Mariestad.
Det är något fantastiskt pittoreskt över denna
lilla pärla till station och den ger en hopp om
att i framtiden få tillbaka några av de nedlagda
stationerna som finns runt om i vårt Sverige. För
om denna lilla station får finnas kvar, kan det inte
vara så svårt att starta upp nedlagda stationer då
den enda extra infrastruktur som behövs är en liten
perrongupphöjning, ett skjul till skydd för vädrets
makter, en stationstavla med dagens avgångar och
den lilla vridbara skylten som signalerar ifall någon vill
åka med nästkommande tåg.
Stationen ligger i den lilla sammanslagningen av hus
som gemensamt bygger upp Trolmen, som tidigare
bestod av två gårdar som under åren slagits ihop till
en större gård. Utöver gården ligger här också ett
tiotal småhus.
Vid järnvägsrälsen korsar en liten bilväg som går till
baksidan av ett utav husen och som sedan fortsätter
ner igenom skogen. Om man följer denna lilla väg
kommer man snart ner mot Värnens kant. Skyltar och
bommar håller bilarna borta, men intresset för vart
denna stig ska leda mig väcker nyfikenheten. Vägen
slingrar sig i 700 meter innan den tar av och går längs
platåbergens sista lilla kam ner till Vänern.
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TROLMENS HAMN
Det som möter en nere vid Vänern är en nedlagd
gammal hamn, här skeppades kalk som hade brutits
i Trolmen ocg transpoterades med hästar ner till
hamnen där de lastades på de två skutorna Ester och
Två bröder som tillhörde bruket. Hamnen slutade att
användas i början på 1900-talet till följd av järnvägens
ankomst till Kinnekulle och hamnen har sedan dess
förfallit under de senaste seklet.
Hamnenpiren ramas in av en allé längs vägen ut till
den gamla lastplatsen. Här finns idag en liten grillplats
som är upplagd mmed sten från vattenkanten. Vyn
längs Vänerns skärgård är fängslande och bredvid
hamnen sträcker sig två sandstränder genom de
båda Gamlerikes naturreservaten och Råbäcks
Sjöskog som ramar in hamnen.
2001 fick ägaren av hamnen tillåtelse att bygga ett
båtskjul på platsen, men som efter överklagande till
miljödomstolen från Skaraborgs naturskyddsförening
drogs tillbaka av miljödomstolen. I motivationen
till varför dispensen hade dragits tillbaka motiverar
Miljödomstolen att värdet av platsen är högt för
besökare som under sommarhalvåret besöker
platsen och skulle försvåra tillgången till platsen för
besökare.
I utvecklingsplanen för Götene kommun 2030
omnämns hamnen och dess historiska värde och
att en framtida restaurering bör göras med hjälp av
en antikvarie, det står även om svårigheterna med
utvecklingen av hamnen ”Trolmens hamn används
inte, delvis på grund av sämre vattendjup samt
förfallna stenkajer och pirar men också på grund
av bristande intresse från markägaren.”. I planen för
2030 omnämns också hur en två nya vandringsleder
planers som antingen korsar hamnen eller med start
från platsen.
Detta får mig intresserad av hur man kan ta till vara på
denna platsens utvecklingsmöjligheter och där man
samtidigt värna om det kulturhistoriska värde som
finns i hamnen, utan att hindra allmänhetens tillgång
till området och istället tillgängliggöra platsen för fler.
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ÖVERNATTNINGAR PÅ KINNEKULLE
Idag finns det flera alternativ för den som vill uppleva
Kinnekulles unika biosfär på dagen, men för de som
vill stanna över och uppleva naturen på nära håll
under dygnets alla timmar finns det inte lika många
alternativ. Möjligheten att övernatta på ett Bed and
Breakfast eller Falkängens pansionet finns, eller
att campa på Kinnekulles Camping eller ställa upp
husbilen vid Hällekis hamn.
Men för den som vill uppleva naturen närmare är det
tältning eller att övernatta i ett av de två vindskydden
som finns utplacerade på berget som gäller. Dock
finns det vissa restriktioner i tre av naturreservaten på
berget som ej tillåter uppställning av tält.
Götene kommun vill skapa möjligheten till enkel
och billig övernattning på Kinnekulle och i sin
utvecklingsplan för kommunen står det ”Den som
vill vandra hela Kinnekulleleden i ett sammanhang
saknar annan övernattning än vindskydd eller som
campare på Kinnekulle campingplats. Alternativt
boende bör finnas.” DDet är här jag ser en möjlighet
till att skapa ett alternativt boende nere vid Trolmens
hamn, där en öppen stuga kan husera vandrare och
besökare som vill uppleva naturen närmare. Men
också ge personer möjligheten att bara med en
sovsäck kunna uppleva ett helgäventyr i Kinnekulles
unika biosfärområde.

KVILLEBÄCKEN
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Mellan Rådabäcks hamn och Trolmens hamn ligger
en övergiven lustbåt. Båten Kvillebäcken utgick förr
från Råbäckshamn men togs ur tjänst 1938. Båten
togs sedan upp på land och placerades ute i skogen,
där en grund murades upp runt båten och skapade
en sommarstuga för båtägaren. Under åren har båten
också använts som badstuga för de som badade i
Råbäckskogen. Kvillebäcken har under åren tyvärr
övergivits och blivit vandaliserad, men står fortfarande
kvar på sin murande grund ute i skogen som vuxit sig
tätare runt båten.
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ÅTERBESÖKET
Vid denna tid i projektet hade ett förslag om en enkel
stuga vid hamnen vuxit till ett flertal stugor med 3
olika bokningsalternativ, en öppen stuga, en med
bokningsbara bäddar och en där man i förväg kan
hyra hela stugan. Alla tre olika alternativen gav olika
grad av tillgänglighet och är något som finns på
flertalet ställen runt om i Finland och deras program
för stugor i naturen.
Vid återbesöket på platsen framgår det att platsen
inte lämpar sig för en större exploatering och
platsen är för liten för att kunna husera de sexton
planerade bäddarna. Även placeringen av de två
servicefunktioner som vedförråd och utedass som
planerades tillsammans med stugorna visade sig bli
svåråtkomliga för underhåll och servicen till dessa
skulle riskera att slita ut den smala väg som går ner till
hamnen och lastplatsen.

RESULTATET
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STUGAN
Det slutliga resultatet för projektet är en liten
timmerstuga på 16,5 kvadratmeter med bäddar
och middagsbord med plats för 6 personer. Stugan
är upptimmrad med hyvlade timmerstockar med
måtten 135x170mm och med släta knutar som ger ett
modernt utseende men också möjligheten att fästa
extra panel om det skulle önskas. Stugan vilar på en
enkel grund som är upplagd med stenar som finns
lokalt vid hamnen. Förslagsvis byggs också en enkel
trappa upp av lokal sten, samt en enkel bänk som
byggs upp med en planka och två större stenar.

N

VEDFÖRRÅD OCH DASS

Taket har ett större överhäng som är extra tilltaget
för att skapa skydd för personer vid regn, men
också skydd för personer som behöver starta igång
stormköket.
Huset spänner totalt 5,1mx3,2m och där ytan är tänkt
att vara extra liten för att snabbt kunna värmas upp
med den vedeldade kaminen som finns i stugan och
smtidigt sparar på vrieke. Husets lilla yta är också
genomtänkt för att optimera plastanvändningen och
enklare kunna placeras i landskapet.

HUSET

SERVICEFUNKTIONER

STUGAN

Vedförråd och utedass placeras längs vägen ner
till hamnen, vid en öppen del som kommer innan
branten ner till vattnet. Detta för att lätt kunna hantera
service av dessa två funktioner som påfyllning av ved
och tömning av latrin. Här finns gott om utrymme för
större fordon att vända.

SITVATIONSPLAN TROLMENS HAMN
SKALA 1:1000
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INREDNING
Stugans inredning består av två fast inredda
våningsbäddar där bäddarna har plats för två
personer på nederslafen och en på överslafen. Till
dessa bäddar finns ett fast bord och en fast bänk.
Genom att använda den ena sängens nederslaf kan
sex personer få plats längs bordet.
Det första man möts av när man kommer in i stugan
är den inmurade gjutjärnskaminen som är stugans
hjärta. Det är denna kamin som kommer ge det lilla
extra till stugan och för de som stannar i den, men
också möjlighet att förlänga säsongen för besökarna.
Muren kring kaminen fungerar som ett brandskydd
och som ett batteri under nätterna. Där stenen
lagrar värme från eldningen under kvällen och som
hjälper till att värma stugan under nätterna när ingen
håller igång elden. Ovanpå kaminen finns även
plats för vedförvaring samt torkstänger för att hjälpa
till att torka några blöta strumpor eller värma upp
sovunderstället.

UPPBYGGNAD
Stugan kan timmrars på platsen eller timras upp på
annan ort för att sedan monteras ner och förflyttas
till Trolmens hamn montering. Det markarbetet som
behöver göras på plats är att bygga upp de åtta
stenar som skapar den pålade grunden.
Det andra momentet som behöver byggas upp
på platsen innan huset timras upp är att mura upp
skyddsmuren/”batteriet” för kaminen. Denna kan
antingen muras upp med lokal sten eller med tegel.
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SKALA 1:100

A

A
PLAN SKALA 1:50

SEKTION A:A 1:50
SEKTION GENOM HAMNEN
SKALA 1:200
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TIMMRAT UTEDASS
SKALA 1:50
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2700

TIMMRAD VEDBOD
SKALA 1:50
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MATERIAL
All inredning är platsbygd, detta ger en mer
beständig och hållbar byggnad. och där det med
tiden kommer gå att reparera genom byta ut
enstaka plankor eller delar av möblemanget. Det
lilla utrymmet i stugan skapar också en gemenskap
när man tvingas att leva nära varandra och där
utformningen av sängarna skall tillåta minst att två
olika mindre sällskap skall kunna vistas samtidigt i
stugan. På samma sätt som när man delar hytt eller
cupe vid resande med båt eller tåg.
Stugan består av timrad gran. Detta då priset för
kärnvirket i gran är lägre än för furu och samtidigt har
de lika bra egenskaper vid timring. Reglar och plankor
som gör upp balkar, karmar och läkt består av Furu.
Samma sak gäller för inredningen som förslagsvis
byggs upp i hyvlad furu. Med åren kommer klotter
och meddelanden att pryda insidan av stugan. Detta
kommer fungera som en microgästbok. Där personer
som besökt stugan skriver hälsningsmeddelanden
och tidpunkter för sitt besök.
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SLUTLIGA TANKAR
Detta projekt har varit mycket intressant ur många
aspekter, speciellt utifrån hur processen för projektet har
varit mycket flytande och där målet har varit att hitta ett
problem i den lokalal kontexten och försöka lösa detta
problem med hjälp av arkitektur.
Från start visste jag att jag ville att projektet skulle
vara begränsat till storleken och därmed letat efter ett
projekt som till storleken är mindre. Detta har följt med
till slutresultatet och kanske skulle projektet sett helt
annorlunda ut om jag inte hade valt dessa begränsningar
redan från start.
Resultatet är jag nöjd med, det har varit intressant att
få lära sig hur konstruktionen och uppbyggnaden av
timmerstugor ser ut, men som inte är avgörande för
husets huvudsakliga funktion. Detta är något som i
slutändan kanske enklast görs med en reglad stomme
för att billigare bygga stugan och spara material. Valet
föll ändå i slutändan på timmer för att enkelt i framtiden
kunna flytta på stugan och ett timmerhus fantastiska
renoveringsmöjligheter. Detta då det finns en oro bland
kommuner att i framtiden inte ha möjlighet att ha kapital
till att underhålla funktioner som vindskydd eller en gratis
stuga. Detta gör att vissa aktörer inte vågar satsa på dessa
när kapital finns för tillfället. Däremot gör en flyttbar stuga
att en annan kommun eller förening kan ta över stugan
och flytta till ny plats och förhoppningsvis gör steget
mindre för aktörer att våga satsa på byggnader.
En stor fråga i projektet har också varit frågan om man
skall kunna boka en sängplats i stugan, om man skall
kunna hyra en plats eller om stugan skall vara helt öppen
och man får hjälpas åt tillsammans. Detta tror jag är en
svår fråga att lösa utan att först testa premisserna på
plats, risken finns alltid för vandalism. Men tror risken
blir större för att man inte vårdar stugan ifall man blir
utesluten från den. Så som jag ser det så fungerar denna
typ av öppen stuga i Finland och därför borde den kunna
fungera även här. Men optimalt skulle vara att kunna
erbjuda flera typer av stugor, något som utforskades i
projektet men passade inte just för Trolmens hamn, men
som skulle kunna implementeras på andra ställen.
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Sista nöten att knäcka för projektet är att få tillstånd av
markägaren att tillåta placering och större användning
av platsen och hamnen. Som nämns i dokumentet
om utveckling av hamnen har det varit bristande
intresse från ägaren att arbeta med hamnen, men då
konceptet med stugor där man gratis kan övernatta
kan placeras på fler ställen runt om i Kinnekulle så
är Trolmens hamn en plats väl värd ett försök att
anlägga denna typ av alternativ övernattning.
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