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When I began to consider my thesis I knew 
from an early stage that I wanted to work with a 
rural area. During most of my university studies 
the design projects had been located to urban 
environments. I saw my thesis as an opportunity 
to study another environment and different 
questions. My interest for rural areas also 
derives from my childhood on the countryside 
in northern Västergötland. I was brought up 
close to Göta Canal in the village of Tåtorp and 
the canal has inflected great parts of my life. My 
parents opened a hostel and café that depends 
on the summer season of Göta Canal. I’ve been 
swimming and canoeing in its waters and during 
many seasons I worked as a lock keeper for Göta 
kanalbolag. I’ve asked myself what potentials for 
development does my childhood area have and 
is it a necessity to aim for development?

Rural areas have seen an upswing in interest 
due to the Corona pandemic. When countries 
closed their borders without the lust for new 
places and experiences declined people looked 
to the countryside. Local traveling and tourism 
also creates conditions for a more sustainable 
turism industry. Sustainability questions with 
my interest for rural development initiated this 
thesis. 

The thesis is divided into two main parts. One 
theoretical part where I study the history and 
phenomena of Göta Canal. A canal is not a point 
on a map but it stretches across Sweden which 
led me to study and try to understand how to 
treat this phenomena. From these premises I 
developed and formulated two questions and 
hypothesizes considering rural development and 
how you meet a cultural landscape. I studied 
this by designing a room for learning on the 
only island of Göta Canal. The ambition was to 
increase the accessibility to this rural area as well 
as extend the visiting season.

När jag började fundera över hur jag skulle ta 
mig an min sista tid på arkitektskolan visste 
jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. 
Dels för att större delen av projekten i min 
utbildning varit förlagda till urbana miljöer och 
jag såg det därför som en möjlighet att arbeta 
med en annan typ av plats och frågeställningar. 
Det kommer sig också från att jag funderat över 
min hembygd på landet i norra Västergötland. 
Jag är uppvuxen vid Göta kanal i den lilla byn 
Tåtorp och kanalen har präglat stora delar av 
mitt liv. Mina föräldrar öppnade vandrarhem 
och café som är beroende av turistsäsongen 
längs Göta kanal. Jag har badat och paddlat på 
dess vatten och under flera sommarsäsonger 
arbetat som slussvärd för Göta kanalbolag. Vilka 
utvecklingsmöjligheter har min hembygd och 
finns det ett behov av utveckling? 

Landsbygden har också fått en stor aktualitet i 
och med att Coronapandemin slog till för drygt 
ett år sedan. När landsgränser stängdes utan att 
lusten till att uppleva nya platser och behovet 
av  rekreation minskade ledde det till att många 
letade sig ut på landsbygden. Att resa och turista 
lokalt skapar också förutsättningar för en mer 
hållbar turismin. Hållbarhetsfrågor intresserar 
mig mycket och detta tillsammans med frågorna 
kring landsbygdsutveckling gav uppslag till detta 
examensarbete. 

Arbetet har jag lagt upp i två huvuddelar. 
En teoretisk del där jag studerar Göta kanal 
historiskt och som fenomen. En kanal är inte 
en punkt på kartan utan Göta kanal sträcker sig 
tvärs över Sverige. Jag har undersökt hur jag ska 
förhålla mig till detta fenomen. Utifrån dessa 
studier har jag utvecklat två frågeställningar 
och teser om landsbygdsutveckling och mötet 
mellan kulturlandskap och arkitektur. Detta 
har jag undersökt genom att gestalta ett tillägg 
på Göta kanals enda ö Lanthöjden i skogarna 
i norra Västergötland. Tillägget är ett rum för 
lärande för att tillgängliggöra landsbygden för 
fler målgrupper och under en längre säsong.

Göta kanal genom ett grönskande landskap i Tåtorp. 
Foto Petter Fällström 2015.
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På tvärs genom Sverige rinner Göta kanal och 
knyter samman Nordsjön och världshaven med 
Östersjön. En vattenväg tänkt att revolutionera 
transporten i Sverige under 1800-talet men vars 
funktion som transportled gick i stå i samband 
med först järnvägens och sedan lastbilens intåg 
i landet. Göta kanal vaknade senare under 
1900-talet till liv som friluftsområde. Denna 
artefakt grävd av människohand passerar genom 
städer, kulturlandskap och skogsområden. 

I mitt examensarbete vill jag arbeta med 
landsbygdsutveckling i anslutning till 
Göta kanal då det är en av Sveriges största 
turismdestinationer som årligen lockar tusentals 
besökare både via land- och vattenvägen. Att 
arbeta med just landsbygden utanför städerna 
har idag en hög aktualitet. Dels beroende på 
att klimatdebatten är ständigt aktuell och våra 
levnadsvanor med nöjesresor runt jorden 
ifrågasätts. Turism längs Göta kanal sker både 
lokalt inom Sverige liksom att det är mycket 
populärt för cykling, vandring och ridning. 
Idag är den mest aktuella frågan kanske dock 
coronapandemin som slog till med full kraft 
2020. När landsgränser stängdes förra året fick 
vi istället ”hemestra” i Sverige. När samtidigt 
många kulturverksamheter och serveringar 

tvingades begränsa sin verksamheter letade sig 
många ut på landet. Vissa småföretagare längs 
Göta kanal hade sin bästa sommar någonsin 
2020. Inför kanalsäsongen 2021 har AB Göta 
kanalbolag, vilka driver kanalen, rekordmånga 
bokningar på kanalbiljetter för fritidsbåtar 
(AB Göta kanalbolag 2021). I Sveriges rika 
natur- och kulturbygd hittade människor nya 
sevärdheter, aktiviteter och möjligheter till nöjen 
på ett mer smittsäkert sätt. 

Landsbygden må ha en hög aktualitet men den 
är till viss del också otillgänglig. För att ta del av 
stora delar av Sverige krävs både resurser och 
kunskap om att platsernas existens. Att ge sig ut i 
skog och mark är en självklarhet för många men 
för andra är det något otillgängligt och kanske 
rent av obehagligt. Denna tvetydighet är något 
jag vill undersöka i mitt examensarbete.

För att begränsa omfattningen av arbetet har 
jag valt att återvända till min hembygd i norra 
Västergötland, närmare bestämt sjön Viken och 
kanalen i närmats anslutning till denna sjö. Då 
jag är uppvuxen i Tåtorp där Göta kanal möter 
Viken har jag identifierat både problem och 
utvecklingsmöjligheter för området. För arbetet 
har jag utvecklat två frågeställningar och teser. 

Göta kanal klättrar upp genom landskapet i Sverige. Diagram från AB Göta 
kanalbolag omarbetat av författaren. 

Göta kanals sträckning genom Sverige.
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I Sverige fanns det länge en dröm om att bygga 
en kanal tvärs genom landet för att binda ihop 
Nordsjön och Östersjön utan att vara beroende 
av Öresund och slippa den tullavgift som 
lades på gods fraktad genom sundet (Svidén 
2001, s.8). Det dröjde dock fram till 1810 
innan ett beslut fattades och bygget kunde 
börja. Adelsmannen Balthzar von Platen var 
initiativtagare till det förslag som lades fram och 
fick ett så kallat privilegiebrev av regeringen att 
påbörja ett av Sveriges största byggnadsverk. 
Inför det förslag som von Platen presenterade 
för Sveriges regering tog han hjälp av Europas då 
kanske främste kanalingenjör, Thomas Telford, 
som på endast tre veckor tog fram den sträcka 
där Göta kanal skulle slingra sig fram genom 
landskapet (Lindgren, NE.se). Göta kanals 
sträckning beror mycket på hur det naturliga 
landskapets topografi sett ut och hur befintliga 
vattendrag gått. Göta kanal använde för tiden 
en ny metod kallad torrgrävning där det istället 
för att dra farleden genom befintliga vattendrag 
istället grävde kanalen i största mån. Det gjordes 
för att kunna samla slussar till slusstrappor 
vid färre platser, för att inte behöva anlägga 
dammar mot de naturliga vattendragen och inte 
behöva ta hänsyn till strömmar och dylikt. Den 
nya metoden medgav en större kontroll över 
kanalens funktion liksom att det blev enklare 
att anlägga kanalen (Castensson 2000). Detta 
sätt att följa landskapets skiftningar i höjder och 
markart kan ses i det utvalda arbetsområdet 
senare i rapporten.

Von Platen må ha varit den som slutligen 
lyckades samla intresse och resurser för att 
vattenvägen på tvärs genom Sverige skulle 
bli verklighet. Det är dock viktigt att också 
berätta om de tusentals människor vilka var 
involverade i bygget. I första han kanske de 58 
000 soldater från regementen runt om i landet. 
Arbetsstyrkan bestod också av en liten del 
ryska desertörer vilka, trots många myter om 
straffarbetet, deltog frivilligt i arbetet. Från det 
att det första spadtaget togs i Motala år 1810 
tills den stora invigningen av hela Göta kanal 
1832 genomfördes 7 miljoner dagsverken, alltså 
12-timmars arbetspass. Varje vecka bestod av 6 
arbetsdagar med ledig söndag. De hade ingen 
avancerad utrustning att tillgå utan grävningen 
gjordes med järnskodda träspadar (AB Göta 
kanalbolag, 2020). Under 22 år grävdes så 
förhand 87 km kanal till ett genomsnittligt djup 
av 3 meter och en bredd vid vattenytan på 26 
meter och på botten 14 meter (Arnholm 2007). 
Göta kanal når som högst 91,2 meter över havet 
vid sjön Viken i Västergötland. Viken fungerar 
även som vattenmagasin för västgötasträckan 
och sjön Vättern för östgötasträckan (AB Göta 
kanalbolag 2021). Vattnet som fyller Göta 
kanal kommer alltså på naturlig väg från dessa 
sjöar och ingen pumpning krävs. Justering 
av vattennivån är således delvis beroende av 
vattenståndet i de sjöar Göta kanal passerar. 
Somrarna 2017-2019 var exempelvis Vättern 
ovanligt låg vilket medförde problem för de 
större passagerarfartygen att trafikera vissa 
sträckor av kanalen (Författaren 2021).

1529 Biskop Hans Brask föreslår en vattenväg genom Sverige. 

1813 Sätra tegelbruk grundas. Bruket skulle förse kanalbygget med tegel. 
Tegelbruket lades ned 1906.

1780 Daniel Thunberg sammanställer en utredning för en kanal mellan Vänern 
och Östersjön.

1978 Staten blir återigen ägare av Göta kanal då de tar över ägandet från 
familjen Wallenberg.

2016 Göta kanal 2.0 påbörjas, renoveringar för att kanalens ska kunna bevaras 
200 år till.

1950-60 Fritidsbåtar och turism blir huvudsaklig funktion.

1977 Den sista regelbundna godstrafiken på Göta kanal upphör när Vieille 
Montagnes inte längre fraktar zink från Åmmeberg. 

1930-40 Göta kanals roll som transportled utkonkurreras av lastbilstrafiken. 

1856 Första statliga stambanan invigs. 

1832 Göta kanals östgötadel invigs.

1822 Göta kanals västgötadel invigs. 

1810 Ett privilegiebrev utfärdas åt von Platen för att bygga Göta kanal. Arbetet 
påbörjas samma år i Forsvik, Västergötland.

1808 Baltzar von Platen får i uppdrag av Sveriges kung att utreda en möjlig 
kanal. von Platen tar hjälp av den brittiska ingenjören Thomas Telford. De 
stakar på 21 dagar ut Göta kanals sträckning i stort sätt enligt Thunbergs 
tidigare utredning.

1800 Trollhätte kanal står färdig.
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När så Göta kanal invigdes med pompa och 
ståt 1832 och trafiken kunde släppas på blev 
det dock inte den omedelbara succé som det 
var tänkt. Det dröjde till 1850 innan trafiken 
verkligen kom igång (Nationalencyklopedin 
2021), men under samma decennium 
påbörjades också bygget av den första statliga 
stambanan mellan Stockholm och Göteborg 
(Lindqvist 2002). I början fraktades framförallt 
jordbruksprodukter, sill och salt på Göta 
kanal men sedan tog råvaror till industri, 
konstruktion och papper över, främst då ved och 
virke (Nationalencyklopedin 2021). Kanalen 
möjliggjorde frakt av råvaror från inlandet ut till 
kusterna och de större städerna Stockholm och 
Göteborg. Flera råvaruproducenter i inlandet 
kunde verka med hjälp av bygget av Göta kanal 
(Wikenros 2014, s. 21). Samma gällde industrier 
och verk; industrier vilka blev en del av Sveriges 
resa mot att bli en industrination. Motala 
verkstad grundades för att Sverige önskade 
tillverka broar inom landet till Göta kanal och 
över andra vattendrag. Vid verket gjöts också 

slussportar till kanalen (Emanuelsson 1997, s 22-
24). I Tåtorp, Göta kanal skolades unga pojkar 
kallade kadetter i Sveriges första högre tekniska 
utbildning, Kanalskolan. Bland studenterna 
fanns John och Nils Ericsson som kom att göra 
sig namn som uppfinnare av propellern och 
kanalingenjörer (Svahn 2012, s 45). 

För att Göta kanal sedan skulle kunna drivas 
byggdes vaktboställen vid alla slussar och 
broar på kanaljorden. Här bodde en sluss- eller 
brovakt med sin familj och bemannade sin 
post året om så länge vädret tillät. I anslutning 
till vaktbostaden fanns uthus för boskap och 
mark att bruka till odling och bete. Till viss del 
var slussvaktarfamiljen alltså självförsörjande. 
Bruket av jorden liksom den hyresfria bostaden 
var en del av lönen i natura. Den kontanta 
lönen på 550 kr om året för vakten var dock inte 
tillräcklig att leva på, en slussvakt skaffade sig 
därför många gånger ett ytterligare yrke så som 
smed eller timmerman (AB Göta kanalbolag 
2021).

Göta kanals historia handlar dock inte bara 
om de visionära män som planerade den, och 
de starka män som byggde den. Det finns så 
många fler vars berättelser är en del av historien, 
intressanta att känna till och förstå. Ett exempel 
är hur Göta kanal påverkade livet för de 
lantbrukare som bodde i dess närhet. Tåtorp 
stod i 30 år utan bro eller färja vilket ställde 
till med stora problem för traktens bönder 
och andra som hade ärenden på södersidan av 
kanalen. Olle Eriksson boende i Sörboda norr 
om Tåtorp, Göta kanal berättar:

”Nu ska jag försöka att ur minnet berätta hur 
man kom över kanalen med häst o vagn. Tidigt 
på morgonen for man med häst o vagn som var 
lastad med säckar innehållande råg o vete ner 
till Tåtorp. Där började man med att spänna av 
hästen från vagnen o försöka att få den o gå över 
slussporten. Det fanns hästar som vägrade o då 
fick man ge sig hemåt o försöka en annan dag. 
Min far hade aldrig några problem med sin häst. 
Sedan fick man plocka isär vagnen. Först bars  
säckar över, flaket lyftes av o bars över sedan 
fick man dela vagnen. Framvagnen fick man 
rulla på ett hjul på slussens gångbana, det andra 
hjulet fick man hålla uppe i luften. Därefter var 
det bakvagnens tur på samma sätt. När man fått 
över allt plockade man ihop vagnen, lyfte på flak 

o lastade på säckar. Spände för häst o for iväg. 
Vägen gick över Hallen, Sjötorp, Ängvaktars, 
Mossen, Herrängen till Vräkefors. En resa tur o 
retur på drygt 2,5 mil. På sommarhalvåret kunde 
man få hjälp av båtar som hade tagit med större 
saker till jordbruket, byggmaterial mm. som de 
lyfte av i Tåtorp med kran och vinsch.

När det var dags för sista resan till Kyrkogården 
så fick man åka hästskjuts på en smal o krokig 
väg. I mitten av vägen hade hästen gjort en smal 
stig med sina hovar. På varje sida av stigen var 
det två hjulspår 20-30 cm djupa gjorda av hjulen 
på vagnarna. Vid Tåtorp bar grannar o vänner 
kistan över slussporten till den sista vilan i 
Ekeskog.” (Eriksson, 2016)

Båten Sätra slussas någon gång under 1896 - 1916. 
Foto av Karin Bäckström. 

Ett flyttlass ska transporteras över slussportarna i Tåtorp. 
Okänd fotograf och år. 
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Under Göta kanals sträckning genom norra 
Västergötland byter landskapet karaktär. Från 
den bördiga Vadsboslätten i söder skiftar 
landskapet sakta mot skogsbruk i de nordöstra 
delarna där sjön Viken tar vid farleden. Ju längre 
mot nordöst desto mer skogsbruk, och rakt norr 
om Karlsborg ligger Tivedens nationalpark. 
Här är skogen orörd sedan hundratals år, det är 
natur och inte längre ett kulturlandskap. Denna 
känsla av skiftande landskap upplevs längs Göta 
kanal mellan Wassbacken och Forsvik. I trakten 
kring Wassbacken breder fälten ut sig och 
jordbruksmaskinerna sliter på åkrarna, när du 
närmar dig Lanthöjden tar träd och skog över. 
Här är det lummigt och lugnt. Kanalen har mer 
känsla av flod än bygd infrastruktur, den flyter 
lugnt och tyst fram mellan alléträd och skog. 
Den smalnar även av vilket gör skogen än mer 
påtaglig. Väl framme i Tåtorp tar sjön Viken vid. 
Det är en liten sjö, men med mycket karaktär. 
Det är framförallt skog längs dess stränder och i 
den sydvästra änden ett pärlband med klippiga 
öar. En rest från inlandsisen. Den östra änden 
av sjön är smalare och även här beströdd med 
små öar och skär. En mycket smal passage, 
Spetsnäskanalen, är grävd rakt genom skogen 
mot Forsvik. Här kan man ana urskogen längre 
norrut i Tiveden.

Skogen har inte bara präglat det landskap vilket 
Göta kanal rör sig genom, det är också en del 
av hur Göta kanalbolag driver sin verksamhet. 
Historiskt tilldelades Göta kanal skogsmark 
för att vara självförsörjande på trämaterial till 
byggandet av kanalen och dess anläggningar. 
Idag äger Göta kanalbolag ännu mark i norra 
Västergötland, i Töreboda och Laxå kommuner. 
Skogsfastigheterna används delvis för att 
finansiera Göta kanalbolags verksamhet liksom 
virket används till renoveringar av anläggningen. 
Inom bolaget finns egna specialsnickerier 
vilka kan tillverka tidsenliga möbler och annat 
som behövs i restaureringsarbeten. Även 
restaurering av slussportar kan göras inom 
bolaget. Skogsbruket är idag modernt och skall 
bedrivas på ett hållbart sätt. Viss skog avsätts 
till naturreservat och för att åter bli urskog, den 
brukas alltså inte för att bli virke utan lämnas 
orörd (Näringsdepartementet 2015, s. 149-153).

Tiveden

Vättern

Karlsborg

Wassbacken
Lanthöjden

Tåtorp

Unden

Töreboda

Forsvik

Vik
en

Skiftet i landskap i norra Västergötland där Göta kanal passerar.
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Det så för Göta kanal typiska jordbrukslandskapet. Flackt och öppet strax väster om Wassbacken.

Den gröna och lummiga sträckan mellan Lanthöjden och Tåtorp.

Öar och skär i sjön Viken.

Här utanför Forsvik är landskapet kuperat och känslan av urskog infinner sig. Kanalen till höger i 
bild kantas av en ledmur med stenpollare mitt i bilden.
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Göta kanal är en artefakt, den är skapad av 
människohand men är formad miljön den 
passerar. Liksom Göta kanal har format sitt 
landskap genom det skarpa snitt den skär, 
den nya vattenspegel som skapas och den 
omformning av marken den gör med bankar 
och vallar. På samma sätt är kanalen formad av 
terrängen. Där kanalen går genom berggrund 
är den smal, i lerjord är den bred. Vid höjder 
i topografin slingrar kanalen sig runt och den 
undviker större vattendrag.

I den vänstra bilden passerar Göta kanal genom 
ett flakt landskap med mjuk grund. Kanalen 
är bredare och har flacka bankar för att hålla 
vattnet på plats. I högra bilden går kanalen 
genom ett mer kuperat landskap med hårdare 
grund. Kanalen är smalare och bankarna högre. 
Underlag från Lantmäteriets Topografiska karta 
med grafik av författaren (2020).

Flackt landskap utan höga bankar

Göta kanals olika 
karaktär i tvärsnitt

Höga bankar

Murad smal passage vid sluss, bro eller sprängd 
kanal

Öppet vatten med ledmurar

Öppet vatten

+ Alléträd

TO
PO

G
RAFI O

C
H

 LAN
D

SKAP
G

öta kanal som
 artefakt

22 23



 I Generalstabskartan från 1890 (Lantmäteriet 
1890) är det tydligt hur topografin förändras i 
det landskap Göta kanal passerar, i sydväst är 
det flackt och mot nordost är landskapet ett 
myller av skiftande höjder. Från Lanthöjden till 
Tåtorp är Göta kanal sprängd ur berget. Det går 
norr om en längre höjd, en höjd som hjälper 
till att stabilisera kanalbanken. I Lanthöjden 
gör kanalen en skarp krök runt berget. Denna 
krök blev på sikt för snäv, fartygen hade svårt 
att passera. Under 30-talet sprängdes så en ny, 
rakare sträcka förbi Lanthöjden. Den här nya 
leden skär rakt genom berg, berg som idag är 
upplagt på Göta kanals enda ö, Lanthöjden 
(Castensson 2000).

Den så kallade gamla kanalen vars skarpa krök var 
för snäv för fartygen. Detta ledde till att en ny kanal 
sprängdes genom berget för att räta ut kanalen och ön 
Lanthöjden skapades.

Gamla kanalen.
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Göta kanal är en resa genom Sverige och genom 
tiden. Planen för en huvudled för gods- och 
persontrafik blev inte så grandios som von 
Platens ambition. Kanalen har dock genom 
de två århundraden satt sin prägel på Sverige 
och varit drivande både inom industri och 
ingenjörskonst. Nya samhällen och byar har 
uppstått längs vattenvägen. Trots att sträckan 
genom Sverige är 190 km (AB Göta kanalbolag 
2021) och går från väst till öst finns det under 
hela färden återkommande detaljer, byggnader 
och strukturer. Själva den grävda kanalen består 
också genom hela resan. 

Något som ofta förknippas starkt med Göta 
kanalmiljön är de vaktbostäder vilka finns 
vid varje sluss eller bro. Det är i huvudsak 
mindre gula enkelstugor i puts eller 
träpanel. Bostäderna är uppförda mellan 
1820 och 1920 (Emmanuelsson 1997, s. 32). 
Vaktboställena har alla i varierande grad 
bevarade funktionsbyggnader. Det är samma 
typ av byggnader som upprepar sig men 
deras placering i förhållandet till varandra 
och Göta kanal upprepas inte. Majoriteten av 
vaktbostäderna vänder gaveln mot kanalen men 
i övrigt finns det inget tydligt mönster att se i 
byggnadernas placering. Istället tycks de, liksom 
kanalen själv, anpassa sig till varje plats unika 
förutsättningar. Om betet var bra på andra sidan 
kanalen sett från bostaden placerades ladan där, 
så som i Stång.

Vaktboställen på västgötasträckan mellan Sjötorp i väster 
och Rödesund i Karlsborg i öster.

Vaktboställen på västgötasträckan. Notera hur varje 
boställe är unikt grupperat och hur det förhåller sig till 
Göta kanal.

Sjötorp

Sjötorp

Karlsborg

Rödesund

Stång
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Typbostaden på västgötadelen av Göta kanal är 
en enkelstuga uppförd med en timmerstomme 
på huggen stengrund, oftast granit för 
bostaden och kalksten för verandor. Undantag 
är en av Sjötorps originalstugor liksom 
slussvaktarbostaden i Forsvik, dessa är putsade 
i ljusgult på en tegelstomme. Vaktbostäderna 
är i sin funktion enkla men har fått en rik 
ornamentering, de ligger som ett gult pärlband 
längs Göta kanals stränder. De flesta vänder 
sin gavel mot kanalen där platsens namn finns 
att läsa på en mejslad skylt i ett enkelt typsnitt 
utan serifer (Emmanuelson 1997, s. 32). 

Timmerstommen är klädd i liggande fasspont 
på entréplan, gavlarna har stående locklistpanel 
som slutar i en spets nedåt. Originalfönstren 
är spröjsade och ofta omfattade, vanligen 
med vitmålade profilerade brädor. Vissa 
vaktbostäder har lövsågade ornament så som 
lotsbostaden i Tåtorp. De flesta vaktbostäder 
har också en rikt dekorerad veranda, exempelvis 
den i Wassbacken som nyligen restaurerats. 
Majoriteten av vaktboställen ägs fortfarande 
av AB Göta kanalbolag men är uthyrda till 
privatpersoner som åretruntbostad eller 
sommarstuga. 

Ritning av brovaktarbostaden i Stång. Ritning 
från den antikvariska inventeringen av Göta kanal 
(Emmanuelsson 1997).

Ritning av prickhållarens bostad i Tåtorp Vaktbostäderna 
varierar något i sin utformning. Denna bostad vänder 
långsidan mot kanalen och saknar farstubro. Ritning 
från den antikvariska inventeringen av Göta kanal 
(Emmanuelsson 1997).

Den nyrenoverade brovaktarbostaden i 
Wassbacken här sedd från kanalen. Ett 
återkommande inslag är ortsskylten på gaveln 
mot kanalen. 

Brovaktarbostaden i Stång. En nyare tillbyggnad 
kan ses till vänster i bild vilken rymmer dusch och 
WC. 

Kalkstenstrappa upp till vaktbostaden på 
Lanthöjden. 

Brovaktarbostaden i Wassbackens entré. 
Verandan med snickarglädje och ornamenterade 
fönsterfoder är även de återkommande inslag i 
kanalmiljön. Idag en privatbostad. 

Brovaktarbostaden i Jonsboda. Här finns ett café 
inrymt i den gamla bostaden.

Gavel med igenspikat fönster på Lanthöjden. 
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Funktionsbyggnaderna tillhörande 
vaktbostäderna är inte gula utan målade 
faluröda. Vanligen finns en lada, vedbod 
och tvättstuga tillhörande varje bostad för 
att försörja vakten med eventuell familj. I 
kanalmiljön finns även sättbodar, magasin, 
smedjor och andra funktionsbyggnader 
som krävdes för kanalbygget och driften 
(Emmanuelson 1997, s. 5).

 Funktionsbyggnaderna enkla och gestaltade för 
respektive funktion. Det gör dem inte mindre 
dekorativa, i sin gestaltning är de kraftfulla och 
tydliga, vissa riktiga karaktärer så som sättboden 
i Tåtorp. Sättboden är en faluröd byggnad med 
pulpettak, den öppnar upp mot kanalen och 
tre halvmåneformade lunettfönster bryter den 
rustika fasaden av grovt sågad lockpanel. Den 
har sin faluröda färg gemensamt med Göta 
kanals andra funktionsbyggnader, i övrigt är 
funktionsbyggnaderna anpassade efter sin 
funktion och behov.

Det jag tar med mig från Göta kanals arkitektur 
är den tydlighet i sin funktion med vilken de 
många byggnaderna är gestaltade och uppförda. 
En annan del som jag finner intressant att 
vaktbostädernas miljöer är upprepande längs 
hela kanalen, med några få typbyggnader vilka 
kan modifieras för att möta det behov som just 
den platsen behöver. Samtidigt blir de en symbol 
för Göta kanal. Besökare nu och då kan läsa att 
detta är byggnader som hör till Göta kanal och 
känner igen sig under resans gång. Jag tror att 
med samma grepp, en tydlighet i arkitekturen 
och att återkommande inslag gör att besökare 
känner igen sig och kan läsa platsen lättare.

Sättboden i Tåtorp. En riktig karaktär som öppnar 
sig mot kanalen. 

Ladan på Lanthöjden mitt i övervuxna marker. 

Grundläggning av staplade granitblock av ladan 
på Lanthöjden.  

Takkonstruktion ladan på Lanthöjden.

Båtkran, båthus och tvättsuga i förgrunden i 
Tåtorp.

Posthuset i Wassbacken. 
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Det finns också andra artefakter i anslutning till 
Göta kanal och dess drift. Jag har delat upp dem 
i fyra olika kategorier; avståndsmakreringar, 
sjömärken, slussning och kantskoning. 

Längs hela Göta kanal finns det alnstenar i 
huggen granit. De användes för att räkna ut 
hur mycket oxförarna skulle ha betalt när de 
drog fartygen fram längs kanalen. En obelisk i 
granit har rests på Lanthöjden för att markera 
den högsta punkten på land längs kanalen. Vid 
varje sluss eller bro finns också sjömärken som 
markerar hur långt det är kvar eller när det är 
tillåtet för båtar att köra fram. Där kanalen är 
smal eller på annat sätt haft skymd sikt har det 
funnits semaforer. De fungerade som trafikljus 
gör idag och gav röd eller grön signal till båtar. 
Idag är de inte i bruk men kan ses på några 
platser vid Göta kanal. Slussmiljön har även 
den sina artefakter. Kraftiga stenpollare används 
än idag för att förtöja större fartyg så de inte 
kastar sig i slussens virvlar. Slussväggarna är 
svagt konkava mot vattnet, så kallad bombering. 
Denna konstuktionsmetod användes för att 
hålla vattnet i slussen på plats. Jorden runt 
slussen trycker mot stenväggarna så marken 
inte försvagas eller eroderar. För att skydda 
kanalens kanter mot erosion och svallvågor är 
större delen belagd med kantsten. Där farleden 
går på öppet vatten med mycket grund byggdes 
ledmurar. De guidade fartyg undan grunden 
men det var också vägar för oxar att hjälpa till att 
dra fartygen om det var för osäkert att segla.

Sjöm
ärken

Semafor

Förtöjningsring

Alnsten Obelisk

BomberingIcke ordnad sprängsten Ledmur

Stenpollare Handmanövrerad vev

Passera föst 
vid signal

300 m till sluss 
eller bro

Prick, markerar 
farled

Slussning
Avståndsm

arkeringar
Kantskoningar
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Göta kanals funktion som transportväg för gods 
och passagerare stagnerade och dog ut snabbare 
än det var planerat. Kanal och järnväg brukades 
parallellt under lång tid men när så vägnätet och 
bilismen gjorde sitt intåg var det definitivt slut 
på godstrafiken på Göta kanal. Från 50-60-talet 
har fritidsbåtar tagit över vattenleden och en 
ny era för Göta kanal tog vid. Sen dess har 
det utvecklats till ett populärt turistmål med 
omkring 3 miljoner besökare årligen (AB Göta 
kanalbolag 2021). De kanske mest kända sättet 
att besöka Göta kanal är på de kryssningar i de 
150 år gamla passagerarfartyg som sakta stävar 
fram på den blanka vattenspegeln (Strömma 
Turism & Sjöfart AB 2021). Eller den mer 
populärkulturella tolkningen i filmerna om Göta 
kanal där fritidsbåtsresenärer utkonkurrerar 
varandra i tokiga upptåg. 

Idag är det dock besökare landvägen som är de 
vanligaste att stöta på längs Sveriges blå band 
(AB Göta kanalbolag 2020). På dragvägarna, 
där oxar förr drog fartygen fram aln för aln, är 
det idag mycket populärt att cykla. Dragvägen 
är bilfri och i stort sett helt plan förutom vid 
slussar. Det finns mycket att se och uppleva längs 
vägen när du passerar små samhällen, landskap 
och kanalanläggningar. En annan besökare är 
”glassätaren” så som Göta kanalbolag beskriver 
när de skolar in nya slussvärdar i början på 
säsongen. Dessa besökare köper en glass i 
närmaste café och tittar på när slussningen 
skickar båtar går upp och ner. Detta är ett 
populäre nöje än många kan tro. Då jag själv 
arbetat som slussvärd flera sommarsäsonger 
kan det vara alldeles öde vid slussen fram tills 
att bommarna ringer för att indikera att en bro 
ska gå upp och båt är påväg. Plötsligt strömmar 
det fram människor i tiotal, ibland hundratal, 
till slussen om det är en solig dag i högsäsong. 
Många ställer frågor och spekulerar kring hur 
slussning fungerar och går till. Vart kommer 
vattnet ifrån? Kan det ta slut? Hur många slussar 
finns det? Vart kan vi fika?  

Denna omformning från transport till 
rekreation skedde samtidigt som anställda i 
Sverige fick fler veckors lagstadgad semester. 
Friluftsliv och rekreation i naturen skiftade 
också från att ha varit ett nöje hos överklassen 
till att bli utbrett hos fler samhällsklasser liksom 
att kvinnor och äldre tog del av friluftslivet. Det 
blev också en fråga om motion och friskvård 
från det tidigare handlat om upplevelser, lärande 
och välbefinnande (Fredman, Mossing, Sandell 
et. al. 2018, s. 87-88). Längs Göta kanal cyklar, 
promenerar och joggar lokalbefolkningen. 
Under vinterhalvåret öppnas cykelvägen även 
för ridning. På sommaren är de många små 
privatbyggda badbryggorna frekvent använda av 
boende i närheten. 

En utveckling av friluftsliv är naturturism, där 
friluftsliv kan ses vara förlagt till annan plats 
än närområdet. Detta är Göta kanals stora 
dragningskraft idag. Kanalområdet brukas i stor 
mån av människor i dess närhet men det lockar 
turister från hela Sverige, våra grannländer 
liksom platser längre bort. De mer långväga 
besökarna är mer beroende av infrastruktur 
kopplad till Göta kanal så som vägar och 
järnvägar, liksom att det finns platser att stanna 
till på och boenden i anslutning till Göta kanal. 

Friluftsaktiviteter längs Göta kanal. Det finns möjlighet 
till alltifrån skridskoåkning på både sjöar och kanal, 
paddling, ridning, cykling med mera. 
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Mittsträckan av Göta kanals västgötadel går 
genom Töreboda kommun och tätort där även 
sjön Vikens västra del ligger. I Töreboda finns 
även en tågstation på västra stambanan mellan 
Stockholm och Göteborg. Att Göta kanal och 
tågsträckan mellan Sveriges två största städer 
här möts är en god förutsättning för att främja 
turism och landsbygdsutveckling längs Göta 
kanal. Tåget möjliggör för besökare som inte är 
bilburna att ta sig ut längs kanalen. Törebodas 
läge mittemellan Sjötorp (19 km) och Tåtorp (15 
km) underlättar även för att kunna besöka hela 
kanalsträckan med cykel. 

2019 tog Töreboda kommun fram en ny 
översiktsplan över hur kommunen vill 
utvecklas fram till 2030. Viktiga inslag i denna 
översiktsplan är utvecklingen av turism och 
näringsliv i anslutning till Göta kanal som både 
kommun och invånare ser som kommunens 
största resurs. Kommunen ser möjligheterna 
i att öka turismnäringen och även att 
tillgängliggöra den för fler. Kommunen lyfter 
vikten av att sammankoppla cykelleden längs 
dragvägen runt sjön Viken till kanalorterna 
Forsvik och Karlsborg i öster. Det finns en idé 
om att fortsätta en påbörjad led genom skogen 
från Tåtorp till Halna och dra cykelleden norr 
om sjön (Töreboda kommun 2019, s 12). 

Liksom Töreboda ser Karlsborgs kommun 
Göta kanal som en av sina största tillgångar 
i kommunen. Även Karlsborg ser vikten 
av att skapa ett genomgående flöde längs 
sträckan Göta kanal även på landvägen. I 
sin översiktsplan för kommunen ser de nya 
cykelleder vilka gör cyklingen enklare och 
säkrare som en möjlig utveckling, de har förslag 
på leder utanför huvudvägen 202 vilken är 
relativt trafikerat med tung trafik. Istället dras 
cykelleden öster om sjön Viken på befintliga 
grusvägar och nya leder (Karlsborgs kommun 
2014, s. 77-78). 

Frågan är dock hur Töreboda kommun ska 
ta landsbygdsutveckling från idé till praktik? 
Kommunen anser att utvecklingen bör ske 
via den privata sektorn men med stöd från 
kommunen. Nu ligger caféerna på jämna 
mellanrum längs kanalen i kommunen, det finns 
boende på flera platser och båtar att se när de 
slussas. Kan det krävas något mer för att driva 
utvecklingen? 

Liksom kommunen ser en ny cykelväg runt 
sjön Viken för att göra det enklare att ta sig med 
cykel längs hela Göta kanal till Karlsborg ser jag 
det som en god utvecklingsmöjlighet. Töreboda 
skulle då hamna mitt på sträckan mellan 
Vänern och Vättern även för cyklister, ett läge 
som gör det möjligt att ta sig både väster- och 
österut från huvudorten vilken har anslutning 
till kollektivtrafik. Fler skulle även kunna 
starta i endera änden Sjötorp eller Karlsborg 
och då passera genom Töreboda kommun. 
Därför bör det även ligga i Karlsborgs och 
Mariestads kommuns intresse att få till stånd en 
sammanhängande cykelled i Västergötland. Just 
nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam 
översiktsplan för Göta kanal där den går 
genom kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Karlsborg.

Karlsborg

Töreboda

Mariestad
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Kanalkommunerna önskar öka tillgängligheten 
till Göta kanal. Frågan är då vad tillgänglighet 
är. Det beror dels på ut vilket perspektiv du 
studerar det. I arkitektursammanhang är det 
oftast fysiska tillgänglighet det syftas på. Alltså 
beroende av hur din fysiska förmåga är ska 
arkitekturen överbrygga eventuella hinder så 
att du kan uppleva och bruka en byggnad eller 
plats med samma förutsättningar som någon 
som inte har en nedsatt förmåga. Det är därför 
det finns sinusplattor i marken för personer 
med nedan syn att följa vid olika stråk, det finns 
syntolkning om du inte har full hörsel eller som 
att informationsskyltar finns i två nivåer så att 
du oavsett ögonhöjd kan ta till dig info. 

En annan form av tillgänglighet är den 
socioekonomiska. Även om allemansrätten gör 
större delen av naturen i Sverige gratis att bruka 
för alla är det inte alla som kan ta sig ut, eller vet 
hur tillgänglig vårt kultur- och naturlandskap är. 
Allemansrätten är djupt rotad i svensk historia 
och något som många utnyttjar, eller vet om att 
de kan göra. Vi plockar bär och svamp, tältar 
och vandrar. Även om Allemansrätten säger 
alle man ut och njut, gör alla det? Har alla 
möjligheten?

I rapporten Friluftsliv i Förändring från 
Naturvårdsverket om svenska folkets 
friluftsvanor har en undersökning utifrån ålder, 
hushållsinkomst, etnicitet, kön, bostadsort, 
funktionsvariation och hemmavarande 
barn gjorts. Här lyfter rapporten några för 
mig intressanta resultat av undersökningen. 
Personer födda, eller med föräldrar födda, inom 
Europa är ute i natur och kulturbygd i högre 
utsträckning än människor vilka själva eller vars 
föräldrar är födda utanför Europa. Människor 
födda utanför Europa eller vars föräldrar är 
det ser ekonomi som ett hinder att ta sig ut då 
det är svårt att få tillgång till utrustning eller 
att aktiviteten i sig är för kostsam. De ser även 
att det är svårt att hitta en annan person att 
utöva aktivitet med. Utomeuropeiska personer 
känner sig inte heller bekväma i Sveriges kanske 
mest typiska naturmiljö, skogen. Det är något 
främmande och de har inte blivit präglade av 
den skogsromantik som personer födda i Sverige 
eller västeuropéer (Fredman, Stenseke, Sandell 
och Mossing 2013, s. 90). 

En annan rapport från Naturvårdsverket om 
svenskars friluftsvanor visar också att människor 
med en lägre årsinkomst är ute mer under 
vardagar, personer med en högre årsinkomst 
är ute mer under längre ledigheter. Generellt är 
det dock de med en högre årinkomst som är ute 
mest och idkar friluftsliv (Fredman, Ankre och 
Chekalina 2018, s. 27-29). Samtidigt är det de 
med en högre årsinkomst de som ser tidsbrist 
som ett hinder för att idka friluftsaktiviteter i 
den utsträckning de skulle vilja. Ett annat hinder 
är otrygghet och transport till och från den 
önskade aktiviteten eller platsen. Detta är en 
större problemfaktor hos kvinnor. Människor 
med en funktionsvariation idkar genrelly 
mindre friluftsaktiviteter oavsett tid på året eller 
veckan (Fredman, Ankre och Chekalina 2018, s. 
34). 

Så som rapporten konstaterar är detta ingen 
sanning. Svarsfrekvensen hade ett bortfall på 63 
% exemplevis. Som stöd till vidare resonemang 
är det dock av värde att se sådana här tendenser. 
Den belyser också att tillgänglighet är mer än 
den fysiska tillgängligheten. Socioekonomiska 
aspekter är även de en avgörande faktor till 
hur Sveriges befolkning nyttjar våra natur- och 
kulturområden.

Är skogen en trygg plats för återhämtning eller mörk och 
obehaglig? Trollskog illustrerat av John Bauer (1913), 
kanske en bild många förknippar med Sveriges natur. 
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Hur skulle arkitektur kunna tillgängliggöra Göta 
kanal? Promenader längs kanalen är enkelt om 
du har fullgod syn. Marken är plan och det du 
följa vattenleden på de flesta ställen utan att 
tappa orienteringen. Många platser av intresse 
så som slussområden har ofta parkeringar i nära 
anslutning till sevärdheten. Dock är kanalen just 
en vattenled vilket kan ses som ett hinder för 
personer med nedsatt syn eller rörelseförmåga. 
Att vistas nära djupt vatten kan upplevas som 
obehagligt när det inte finns räcken eller kanter 
att följa. Att skapa delar längs kanalen med 
tydlig ledning kan vara ett sätt att utveckla 
tillgängligheten. 

I nuläget finns det informationsskyltar på många 
platser längs Göta kanal. De finns dock endast 
i en höjd, det finns inte heller en samlad plats 
för att lära sig mer om Göta kanal. Att förbättra 
skyltsystemet är en åtgärd för människor med 
olika fysiska funktionsvariationer, eller för barn 
att ta till sig information. En tydligt etablerad 
plats gör det också möjligt för personer som har 
det svårare att resa mellan många punkter att 
öka sin kunskap om Göta kanal och uppleva mer 
av helheten. Platser med en fast adress gör det 
också möjligt att ta sig dit med färdtjänst. 

En samlad plats med information skulle 
också göra det möjligt för exempelvis 
skolklasser att göra studieresor och utflykter. 
Pensionärsgrupper och andra vilka inte kanske 
reser mycket på egen hand kan tillsammans 
upptäcka mer av Sveriges och Göta kanals 
historia. Ett samlande rum för lärande skulle 
kunna låta fler nå ut som inte har möjlighet att 
ta sig till området på sin fritid.

Ett annat sätt att öka tillgängligheten är att 
tillgängliggöra fler platser längs Göta kanal. 
Farleden som går på öppet vatten är i princip 
bara tillgänglig om du har en egen fritidsbåt. Det 
finns dock vissa lokala rederier som trafikerar 
sträckan till ett mer förmånligt pris än Strömma 
rederis klassiska kanalbåtar vilka domineras av 
tillresta turister från andra länder. Att därför 
etablera platser vid sjöar kan göra att fler får 
ta del av upplevelsen av Göta kanal utanför 
slussområden och dragvägar.

Själva vattnet skulle också kunna tillgängliggöras 
mer. Badbryggor finns men är byggda av 
privatpersoner.  Det kan kännas obekvämt 
att använda dem när det står solstolar och 
pelargonkrukor utställda. Att exempelvis göra en 
lägre kant vid kanalen där man kan sitta ner och 
bada fötterna eller plaska med händerna är en 
form av tillgänglighet. Lägre kanter skulle också 
underlätta för kanotister att ta sig i land och lyfta 
upp sina kanoter. Eftersom det är tillåtet att bada 
i Göta kanal skulle även offentliga badplatser 
på lämpliga punkter också bidra till en större 
tillgänglighet. 

Förbättrade och tydligare kopplingar till 
kollektivtrafik skulle öka tillgängligheten för de 
som inte har en egen bil eller bor i Göta kanals 
omedelbara närhet. Här kanske det framförallt 
handlar om att marknadsföra och informera om 
Göta kanal på ett annat sätt och trycka på dess 
närhet till exempelvis Västra stambanan mellan 
Stockholm och Göteborg.

Exempel på ett enkelt ledstråk i form av en träkant som följer gångvägen, Stora Mosse 
nationalpark. En bänk för vila är också placerad vid stigen. (Bergström 2017)

Ett större grepp för att öka tillgängligheten i naturområden. En kort gångväg och 
utsiktsplattform med späng och räcke i Tivedens nationalpark. (White arkitekter 2017)
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Först har jag sett västerut mot Norge. De 
har ett pågående rikstäckande projekt kallat 
Norska Nationella Turistvägar. Dessa vägar 
är kantade med många arkitektoniska verk, 
byggnader och strukturer vilka ska öka 
tillgängligheten liksom de ska öka intresset 
för destinationerna. Det finns många olika 
typer av tillägg över landet; rastplatser, WC, 
utsiktsplatser och gångvägar för att göra platser 
fysiskt tillgängliga för fler. Det är många olika 
arkitekter verksamma i detta projekt. Ett 
projekt jag intresserade mig för är Eldhusøya 
rastplats av Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS. 
I uppdraget ingick det att skapa plats för mer 
parkering, service för besökare liksom att 
tillgängliggöra en populär utsiktspunkt. Detta 
har arkitekterna åstadkommit med en gångväg 
av gallerdurk vilken följer topografin runt en 
klippig udde. Längs vägen finns möjlighet att 
sitta ner, du behöver inte gå långt utan möjlighet 
till paus liksom du kan njuta av utsikten 
(Ghilardi+Hellsten Arkitekter 2016).

För att vidare förstå hur arkitektur kan 
tillgängliggöra kultur- och landsbygd har jag 
sett till några referensprojekt som hanterar dessa 
frågor.

I frågan om att tillgängliggöra ur både ett 
fysiskt och socialt perspektiv är Sveriges 
naturum intressanta exempel på detta. Sveriges 
naturum finns över hela landet. De är entréer 
till värdefulla natur- och kulturmiljöer och 
upplevelser liksom de är platser för lärande. En 
samlande plats dit skolklasser kan komma för 
att lära sig om svensk flora, fauna och historia i 
det aktuella landskapet (Naturvårdsverket 2021). 
Detta grepp att ha en plats för lärande där du 
också kan uppleva det du lär dig om skulle vara 
en väg att gå för att utveckla Göta kanal som 
turistdestination. Platsen blir också en fysiskt 
tillgänglig plats dit fler kan ta sig liksom ett 
arkitektoniskt intressant verk blir en målpunkt i 
sig.

Promenaden runt klippan i Eldhusøya. Här syns även parkering och annan service.

En vandring som svävar över marken vilken 
låter fler njuta av en promenad och plats som 
annars kan vara svår besöka.
Foto från Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS 2016.

Laponia naturum är en entré till både fjällvärlden och samisk kultur. Foto Carl-Johan Utsi 2019. 

Lek och lärande i Värmlands naturum. 
Foto av Per Eriksson 2021. 

Väl arbetad arkitektur i kombination med funktion, här 
Trollskogens naturums sociala trappa.
Foto från Marge Arkitekter 2018.
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Kan arkitektur öka tillgängligheten vid en 
etablerad destination ur ett socialt och
ekologiskt hållbarhetsperspektiv?

Arkitektur skulle kunna öka tillgängligheten 
genom att etablera ett klart definierat mål, 
samt att underlätta resan till, från, och mellan 
destinationsmål. Genom typen av tillägg, dess 
funktion, mål, byggnadssätt, material och 
anslutning till kollektivtrafik eller cykelled kan 
det göras med ambition om ekologisk hållbarhet.

Hur ser mötet mellan kulturlandskap och 
natur ut, är det arkitektur och hur är den då
gestaltad?

Arkitektur är något alla människor är familjära 
med och kan relatera till. Arkitektur kan fungera 
som en brygga mellan de två även om det 
framförallt tycks vara en del av en kulturmiljö.

Drömmar och idéer på ett övervuxet Lanthöjden.  
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Del III
INTRESSEOMRÅDE SJÖN VIKEN
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I mitt examensprojekt ser jag sjön Viken och 
dess närområden som en nyckel till en fortsatt 
landsbygdsutveckling av Göta kanal som 
turistdestination. Sjön Vikens läge mellan två 
kanalkommuner i Västergötland gör den till en 
möjlighet att länka samman hela området. Idag 
är kopplingen mellan Göta kanal och sjön Viken 
svag för besökare via land utan det är främst 
en farled för fritidsbåtar och passagerbåtar 
på Göta kanal. Viken är också ett populärt 
båtutflyktsmål för lokalbefolkningen. Trots dess 
popularitet för lokala besökare förbises den av 
många tillresta turister. Fritidsbåtar passerar ofta 
i hög hastighet för att nå de stora och populära 
gästhamnarna i Karlsborg och Töreboda med 
väl utbyggd service. Landbesökare som reser 
med cykel orkar sällan ta sig an de 3,5 milen på 
cykel då den enda möjligheter att köpa mat och 
dryck är lanthandeln i Undenäs norr om Viken. 
Längs resten av Göta kanal är det aldrig många 
kilometer mellan caféer, restauranger och affärer.

Sjön Viken där Göta kanal passerar. 

Tåtorp

Brosundet

Forsvik

Karlsborg

Stång
Jonsboda

Rotkilen

Töreboda
Gastorp

Lanthöjden
Wassbacken
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1410 Forsviks bruk grundas

1813 Sätra tegelbruk grundas. Bruket skulle förse kanalbygget med tegel. 
Tegelbruket lades ned 1906.

1817 Göta kanalbolag köper gården Björstorp för att kontrollera sjön 
Undens utlopp via Edsån i Viken. Unden förser Viken med vatten, 
Viken är vattenmagasin för Göta kanals västgötadel. 

2009 Konstverket Pojken invigs i Tåtorp.

1996 Dragvägen mellan Wassbacken och Tåtorp görs om till cykelväg. 

1987 Stiftelsen Forsviks Bruks Industriminne bildas för att bevara 
bruksmiljön.

1977 Telefonlinjen mellan vaktbostäderna läggs ned.

1953 Bron i Tåtorp invigs. 

1933 Den nya färjan tas i bruk i Tåtorp.
En ny farled sprängs fram vid Lanthöjden vilket 
skapar en ö.

1922 Färjan i Tåtorp läggs ned. 

1861 Forsvik bruk grundar Skaraborgs första mekaniska verkstad. 

1820 Obelisken reses på Lanthöjden.

Skuta ute på sjön Viken. Okänd fotograf år1904
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Sjötorp-Tåtorp

Tåtorp-Brosundet-Forsvik-Karlsborg

Tåtorp-Halna-Forsvik-Karlsborg
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Sjötorp-Tåtorp

Tåtorp-Brosundet-Forsvik-Karlsborg

Tåtorp-Halna-Forsvik-Karlsborg

94 möh

153 möh
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Höjdskillnad cykellvägen mellan Sjötorp och Tåtorp samt från Tåtorp till 
Karlsborg norr om sjön Viken.

I Töreboda möts Göta kanal och Västra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg. Töreboda har också ett lokalt resecentrum för regionbusstrafik. 
Här ifrån kan du resa till Skövde, Mariestad och Gullspång. E20 passerar 
inte långt från Töreboda i Hova. 

Mot S
tockholm

Mot G
öteborg

TÖREBODA

Friluftsleder i området

Sjön Unden

Sjön Unden

Förslag på ny cykelled längs Göta kanal runt sjön Viken

Cykelled - Sverigeleden 
Cykelled - Västgötaleden 

Ridled - Tivedsleden

Paddling - Edsån
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200921 
En romantisk plats, nästan klichéartad. Kräver 
värdighet, struktur och hantverk. 
Stigar, upptrampande under sommaren vittnar 
om nyfikna besökare. Låg aktivitet, en slyröjare 
och två fiskare. 

200922
Mer aktivitet denna dag. Ett tiotal cyklister, 
hundar och husse, flera ute på promenad. 
En lastbil, aldrig sett förut. Mötte den väster 
om Jonsboda. Höga branta vallar här på 
kanalbanken, läskigt! Två kanotister la till vid 
Lanthöjden, de var inte där när jag var påväg 
tillbaka.

201022
Vädret är ostadigt, jag väljer att ta bilen och 
börja åka runt sjön. Jag åker motsols från Tåtorp, 
den sträcka som Göta kanalbolag tänker sig att 
en ny cykelled skulle kunna gå. Det är en vacker 
väg, jag har kört den många gånger när jag ska 
till Forsvik för att jobba. Nu ska jag dock ha 
ett annat närvarande än jag brukar, verkligen 
se, känna, ta in och förstå den sträcka jag reser 
genom. Då och då stannar jag bilen när jag ser 
något intressant, eller ganska menlöst också. 

Skissar snabbt, en krök, en skog, ett fält. I 
Beateberg stannar jag till. Här ser jag ända hem 
till Tåtorp. Den här vyn är ovanlig i det annars 
så platta landskapet. Kyrkan bakom mig är 
stor, nästan för stor för en så liten by mitt ute i 
skogen. Hemifrån andra sidan sjön kan man se 
det röda teglet skina när solen går ner, det vet 
jag, det minns jag. 

Septem
ber - oktober 2020

RESAN
 O

C
H

 U
PPLEVELSER LÄN

G
S KAN

ALSTRÄC
KAN

56 57



Färden fortsätter och jag tar den lilla grusvägen 
efter Beateberg istället för att följa asfaltsvägen. 
Jag har tänkt när jag studerat kartor under 
projektets gång att det vore fint att kunna följa 
sjön i större utsträckning och med det även Göta 
kanals farled. Ganska fort stannar jag bilen. Jag 
beger mig till fots till den plats jag i september 
besökte med båt. Det är samma pastorala 
hagmark i strandbrynet. Ekarna är gula nu, enen 
är det inte. Här där vatten och land möts tänkt 
jag tidigare att ett eventuellt tillägg skulle kunna 
göras. Nu är jag dock tveksam. 

Det är så vackert här, men det är svårt att 
tänka sig hur arkitektur skulle kunna etablera 
en plats. Efter en stund beger jag mig tillbaka 
till bilen, det duggregnar nu. Så fortsätter 
jag grusvägen öster ut. Sjön Viken är ofta 
närvarande, den glimtar fram mellan träd, längst 
ner vid hagar och nära när jag passerar genom 
ett sommarstugeområde. Försöker se de vita 
passagerarbåtarna passera på sommaren. 

Ena däcket behöver pumpas så jag åker direkt 
till Karlsborg där det finns en bensinmack. 
När ordningen är återställd passerar jag genom 
fästningen och äter lunch på ett lokalt konditori. 
Det är skönt att komma in i värmen. När jag 
kommit ändå hit med bil förstår jag verkligen 
att det tar emot för cyklister som inte är vana att 
cykla långt att ta sig hit. 

Vid Rödesund där kanalen går går jag längst ut 
på piren mot Vättern. Det är mycket som händer 
i kanalområdet i fråga om byggnader, funktioner 
och under sommaren har jag sett vilket pådrag 
det är. Längst här ute är det lugnt, antagligen 
även sommartid. 

Septem
ber - oktober 2020
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Efter Karlsborg tar jag mig tillbaka till Forsvik. 
Denna plats känner jag, jag har ju trots allt varit 
här i arbete under fyra sommarsäsonger. Inte 
trodde jag att jag skulle uppleva något nytt! Jag 
promenerar till fots först upp till Sågdammen 
ovanför slussen och ser att stigen fortsätter.

 Det visar sig att stigen fortsätter längs hela 
Billströmmen. Här är gamla ledmurar uppförda 
i strömmen för att hindra båtar från att gå på 
grund. På andra sidan växer trolsk skog, det 
märks att jag är nära Tiveden. Samma berg 
och klippor går i dagen här och träden är 
stora och knotiga. Denna för mig nya plats är 
fantastisk med sina nästan skulpturala verk av 
människohand i det gamla. Kan man göra något 
här? 

Solen går ner tidigt i oktober så jag bestämmer 
mig efter en kaffe under taket i ett båthus för att 
det är dags att bege mig hemåt. Jag hinner stanna 
till vid Sätra brygga. Det är en annan plats där 
öppenheten blir påtaglig liksom i Beateberg. 
Här är sjön dock som bredast och det finns inga 
småöar. Rakt söderut ser jag, till samma kullar 
jag var vid under förmiddagen. Jag går upp för 
den grusväg som går längs vattnet men som efter 
några hundra meter tar slut. Sätra brygga är både 
en öppen och sluten plats. 

Den öppnar upp sig mot sjön men vägen stänger 
av den från landskapet bakom, den är tydligt 
avgränsad. Samma gäller de två byggnaderna, 
magasinet är bommat och låst, brygghuset har 
skyltar med förbjudet för obehöriga. Antagligen 
sen bryggan tog stryk av isen en vinter. I min 
iver att dokumentera platsen traskar jag rakt 
ut på vad jag trodde var en liten brygga men 
som inte är fäst i botten. På en sekund står jag 
med kängorna fyllda med iskallt oktobervatten. 
I den coronatid som råder vill jag absolut inte 
bli förkyld, snabbt tillbaka till bilen och av med 
kängorna. Köra barfota var en ny upplevelse

Septem
ber - oktober 2020
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I min analys har jag studerat flera möjliga platser 
för utveckling och identifierat tre stycken varav 
jag arbetar vidare med en av dem djupare för att 
kunna undersöka mina frågeställningar i detalj. 
De platser jag identifierat är Lanthöjden, Tåtorp 
och Sätra brygga. 

Dessa tre platser har olika kvaliteter och 
förutsättningar för att bilda länkar i den kedja av 
platser och resor vilka skapar destinationen Göta 
kanal. Töreboda kommun har inte en självklar 
”point of attraction” längs kanalsträckan i 
kommunen. Hajstorp med dess slussmiljö är en 
populär turismattraktion men kanske är svårt att 
jämföra med Karlsborgs fästning eller Forsviks 
sluss och bevarade bruksmiljö. Därför ser jag 
en utveckling som skulle kunna ske genom 
ett tydligt besöksmål skapas i kommunen i 
anslutning till Göta kanal. Det kan ske i form av 
ett besökscenter för Göta kanal och dess historia. 
Detta kan dels locka turister att besöka delar av 
kommunen de annars inte skulle tagit sig till 
liksom det kan locka till sig nya målgrupper 
som önskar tillgodogöra sig information mer 
lättillgängligt. 

Att förlägga besökscentret öster om huvudorten 
uppmuntrar till att uppleva och ta del av en 
större del av Göta kanal, det blir också ett 
stopp på vägen mellan Göta kanal öster och 
väster om sjön Viken. Ett besökscenter skulle 
också etablera en plats med fast adress vilket 
tillgängliggör den för färdtjänst liksom det blir 
en samlande plats för att lära sig om Göta kanals 
historia. Dock ser jag problem med ett enda stort 
besökscenter så som Göta kanalbolag planerar 
för i Berg i Östergötland (AB Göta kanalbolag 
2018). Genom att dela upp besökscentret, eller 
rummen för lärande som jag kommer att kalla 
dem, på flera platser förstärks vikten av att resa 
och flödet längs kanalen. Jag föreslår istället 
att det i Lanthöjden, Tåtorp och Sätra brygga 
etableras rum för lärande i kombination med 
annan service som kan förstärka dessa platser 
som mål för besökare både via land- och 
vattenvägen. Detta sker genom tre ingrepp, 
dels en rastplats vid Vikens norra ände vid 
Sätra brygga där du på cykel eller med bil 
tagit dig halvvägs mellan Tåtorp i väster och 
Forsvik i öster och ett större rum för lärande på 
Lanthöjden.

Tåtorp

Lanthöjden

Sätra brygga
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Vägar och stigar

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

1. Enskild väg mot allmän väg

1. Signalvaktarbostad

1. Obelisk - markerar Göta kanals 
högsta punkt över land

2. Cykelled längs Göta kanal

2. Lada

2. Enkel kajkant

3. Enkel väg över till ön

3. Vedbod

3. Minnessten över nya kanalens 
byggnation

4. Stig runt ön

4. Tvättstuga

5. Enkel gångbro

Byggnader

Artefakter

1.

1. 2.

2.
3.

1. Sprängsstensfält

1. Entré till ön

2. Sprängsstenshöjd

2. Skärningspunkt mellan gamla 
vaktbostaden och entrén

3. Sprängstensås
Sprängsten

Ängsmark

Intressepunkter
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Lanthöjden väster om sjön Viken är en speciell 
plats. Det är Göta kanals enda ö liksom kanalens 
högsta punkt på land (Emmanuelsson 1997, s. 
195). Här finns en gammal vaktbostad för lotsen 
som stått övergiven i många år. Markerna runt 
ön är lummiga. Själva ön Lanthöjden har varit 
övervuxen och endast tillgänglig via en äldre bro 
där du kan korsa kanalen till fots och en mindre 
vägbro. Under vintern 2020-2021 röjdes ön från 
stora delar av den sly och träd som vuxit upp och 
det är återigen möjligt att se vaktbostaden från 
dragvägen och kanalen. Nu är det bestämt att 
vaktbostaden ska renoveras och återuppstå som 
privatbostad (Öfwerström 2020).

Första möte med Lanthöjden från öster. Gamla kanalen 
till höger, nya till vänster.

Nya kanalen.

Den gamla vaktbostaden. Fönster och dörrar är 
igenspikade. I det som varit trädgård finns förvildade 
fruktträd och syren.

En obelisk i granit markerar Göta kanals högsta punkt 
på land.
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Ny entré till ön. 

Möjlig plats för ett besöks- och läranderum.

Hur hantera befintliga byggnader?

!

!

?

I detta examensprojekt föreslår jag att 
vaktbostaden och dess funktionsbyggnader 
restaureras i enlighet med antikvariska 
utredningar som gjorts för Göta kanal. Denna 
vaktbostad kan då fungera som ett museum över 
hur slussvakter och lotsar levde under den tid 
Göta kanal var en transportled för både gods 
och människor. Idag är de flesta vaktbostäder 
privatbostäder uthyrda av Göta kanalbolag vilket 
gör det viktigt att behålla en kanalstuga öppen 
för allmänheten. Etableringen av Lanthöjden 
som ett större mål för besökare kräver dock viss 
service som platsen idag saknar. Det behövs dels 
för att öka tillgängligheten till ön men också för 
att skapa nya kvaliteter och upplevelser kopplade 
till Lanthöjden och Göta kanal som destination.

Skisser som minnesanteckningar och tidiga idéer. 
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2.

3.
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5.

Manöverkur

Handmanövrerad sluss

Enskild väg - möjlig cykelled norr 
om sjön Viken

Slussvaktarbostad

Bro
Båtkran och ramp

Enskild väg - möjlig cykelled söder 
om sjön Viken

Lada

Gästhamn

Cykelled längs Göta kanal
Husbilsparkering

Sättbod

Småbåtshamn

Vindskydd och grillplats

Ledvärk

Lotsbostad

Pojken - Konstverk i serien Visioner 
vid Vatten

Färjekarlsstugan
Vandrarhem och café

Vägar och P

Byggnader

Artefakter

1.
2.

Norr om slussen
I anslutning till gästhamn och 
husbilsparkering

Intressepunkter
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Tåtorp har en bybildning som är starkt präglad 
av Göta kanals historia. Det är ett myller av olika 
små faluröda bodar och andra kanalbyggnader. 
Slussen som är en av två handmanövrerade längs 
Göta kanal är ett intressant inslag på platsen. 
Den semafor som tidigare stod på Lanthöjden 
och gav klarsignal för båtar att passera är 
flyttad till slussområdet. I Tåtorp finns idag 
en verksamhet med vandrarhem, BnB och ett 
litet sommarcafé. Runt byn är det omväxlande 
barrskog, myrmark och mindre åkerlappar. 
Kanalbankerna är höga och alléträden gamla 
och resliga. Förr hölls bankerna betade men idag 
slås ängarna med maskin. Ut mot sjön Viken 
sträcker pirar ut sig på båda sidor som övergår 
i ledverk. På den norra sidan finns en liten 
småbåtshamn.

Inloppet från sjön Viken. Sättboden syns till höger i bild 
och färgekarlsstugan till vänster. Bro och slussområde 
i mitten. 

Ett av de klassiska passagerarfartygen M/S Juno i 
slussen.

Sättbod och prickbåt.

Utsikt mot sjön Viken från bron. På bild kanalbyggnader 
och ställplats för husbilar i bakgrunden. Följer du piren 
på vänster sida kommer du till småbåtshamnen.
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Servicehus för fritidsbåtar och ställplats. En ökad 
service kan leda till att fler fritidsbåtar stannar 
ute på sjön Viken längre. Vetskapen om att det 
finns en gästhamn tillgänglig med el och vatten 
kan göra stor skillnad.

Infopoint. Under tiden då Göta kanal är 
stängd och slussen inte bemannad finns det en 
informativ, och kanske interaktiv, plats för att se 
hur en sluss på Göta kanal fungerar.

!

!

I Tåtorp etableras ett servicehus i anslutning 
till gästhamnen och ställplatsen för husbilar. 
Detta skulle ge cyklister möjlighet att fylla på 
dricksvatten inför färden runt sjön eller när de 
nått fram till Tåtorp efter en dagsetapp längs 
Göta kanal. Framförallt skulle det erbjuda 
fritidsbåtar den service de behöver för natten 
utan att hasta till de större gästhamnarna 
innanför slussen i Wassbacken och Forsvik. Med 
service så som el, WC och dusch i anslutning 
till gästhamnen som ligger utanför slussen kan 
fritidsbåtar ta den tid de vill för att uppleva och 
upptäcka Göta kanals delsträcka på sjön Viken. 

Skisser som minnesanteckningar och tidiga idéer. 
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Vägar och stigar

1.

1.

1.

2.

3.

2.

2.

3.
4.

Länsväg 202
Enskild väg mot Sätra bruk 
och Edsån
Skogsväg

Byggnader

Artefakter

Intressepunkt

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.
4.

Magasin
Brygghus
Grindstuga Sätra bruks herrgård
Fd. Folkskola

Rester av brygga
Ramp
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Landskapet här vid Sätra brygga är varierat. 
Mindre åkrar sluttar ner mot vattenbrynet. På 
kullarna norr om stranden finns det både bok- 
och barrskogar. Strax öster om Sätra brygga 
mynnar Edsån ut. Om du följer den högre upp 
är det en å med goda möjligheter till paddling 
och fiske. Ån rinner nere i en dal och stora 
skogar växer höga längs stränderna upp på 
höjderna. Sätra brygga består av ett magasin, 
torkskjul och en idag förfallen brygga. Den är 
en rest av de tidigare 14 lastbryggor som fanns 
runt sjön Viken (Emmanuelsson 1997, s. 215). 
Magasinet är en reslig faluröd byggnad i 3,5 
plan i sutteräng. Vägen passerar en våning upp 
norr om magasinet med en liten anslutande 
brygga eller spång till en dörr. Mot sjön ser 
man byggnaden i sin fulla höjd, den vänder sig 
mot vattnet och bryggan. Torkskjulet är även 
det en byggnad med sina karaktärsdrag. Det 
är öppen på två sidor ut mot vattnet. Själva 
konstruktionen är rå. Pelarna fungerar även som 
konsoler för takbalkar. De är uthuggna ur ett 
stycke trä där grenarnas naturliga växtsätt utåt, 
horisontellt från stammen har utnyttjats som 
konsoler. Resterna av ångbåtsbryggan står på 
stenkistor i vattnet.

Torkskjulet. I bakgrunden kan magasinet anas. 

Ljusspel inne i torkskjulet. 

Magasinet från sjön Viken sett. Mellan magasin 
och torkskjul finns en öppen plats. Strax bakom 
magasinet ovanför slänten går vägen.

Utsikt från torskjulet mot resterna av 
ångbåtsbryggan och sjön.
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Ny kontaktpunkt med vattenspegeln längs Göta 
kanal.

Platsen knyter samman flera natur- och 
kulturområden; Göta kanal, Tiveden och 
nationella cykelleder.

Bruka de befintliga byggnaderna.

!

!

!

Vid Sätra brygga kan du fylla på energidepåerna, 
kanske vid en enkel servering eller kiosk. 
Platsen är en knutpunkt för flera natur- och 
kulturområden. Från Sätra brygga kan du ta dig 
vidare med kajak på Edsån upp mot sjön Unden. 
Tivedens ridled passerar även den i närheten. 
Vanligare kanske är att komma med cykel eller 
bil snarare än till häst och du kan fortsätta 
mot Tivedens nationalpark för vandring. 
Från bryggan sträcker sjön ut sig åt sydväst 
och sydöst. På håll syns båtar som går ute på 
sjön. Bryggan skulle kunna vara en möjlighet 
för fritidsbåtar att lägga till, med fritt läge når 
kvällssolen långt.

Skisser som minnesanteckningar och tidiga idéer. 
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Del IV
FÖRDJUPNING LANTHÖJDEN
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I mitt examensarbete har jag valt att arbeta 
vidare med Lanthöjden för att undersöka och 
fördjupa mig i mina frågeställningar. Då jag har 
ambitionen att tillgängliggöra Göta kanal och 
driva en möjlig tes för landsbygdsutveckling med 
Göta kanal som katalysator. 

Göta kanal är en av Sveriges större 
turismdestinationer med stor aktivitet under 
sommarmånaderna. Då är de många caféerna 
som ligger som ett pärlband längs kanalen 
öppna, cykelturister och fritidsbåtar tar sig 
i sakta mak fram på kanalbankar och stilla 
vattenspeglar. Glassätare tittar på båtar i 
slussarna som rör sig upp och ned under 
mer eller mindre dramatik. Göta kanal som 
destination har dock utvecklingspotential, både 
för att aktivera hela sträckan eller vissa punkter 
under en större del av säsongen. 

Projektets stora fokus ligger på att skapa en 
attraktionspunkt som lockar besökare från 
lokalområdet liksom mer långväga turister. I 
förslaget består det av ett rum för lärande, tänkt 
att vara en del av tre platser. Idag finns det ett 
vaktboställe på Lanthöjden med bostadshus, 
lada, vedbod, tvättstuga och jordkällare. 
Byggnaderna finns där men är nedgångna. 
Göta kanalbolag har med ett större ekonomiskt 
anslag från sin statliga ägare möjlighet att nu 
renovera signalbostadsstället (Bring 2021) och 
Göta kanalbolag önskar hyra ut huset som 
åretruntboende.

Jag föreslår istället att vaktbostaden och dess 
funktionsbyggnader ska restaureras och bli en 
publik plats. Här skulle nyfikna kunna se hur 
en sluss-, bro,- eller signalvakt levde under 
Göta kanals år som gods- och persontrafikled. 
Får skulle återigen kunna beta och hålla 
markerna öppna och ta skydd från väder 
och vind i ladan. Få av vaktboställena är idag 
öppna för allmänheten och de som är öppna i 
form av café eller liknande är ofta renoverade 
invändigt till oigenkännlighet. Därför ser jag 
det som värdefullt att låta ett av Göta kanals 
vaktboställen återuppstå som levande museum. 
Hit leder inga större vägar men du kan komma 
på cykel på dragvägen längs Göta kanal eller 
med egen båt under sommarhalvåret. Det 
finns också en enskild väg vilken gör platsen 
tillgänglig med bil. Möjlighet till parkering skulle 
kunna göras på Göta kanals mark på fastlandet.

Ön Lanthjöden. I orange markerat de intressepunkter jag 
identifierat i min analys.
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Du anländer på cykel från väster. Där 
kanalen delar sig möter du Lanthöjden. 
Båtar till höger, cyklister till höger. 

Den övervuxna lilla vägen över kanalen 
till ön. Vägen skär genom en ås av sten 
och lera från kanalbygget.

Mitt på ön finns en äng omgärdad av 
träd. Här betade förr boskap hörande till 
lotsen. Kanalen har du bakom dig. Rakt 
fram mellan träden kanske den röda 
ladan skymtar. 

Ladan står stadigt på sina grova 
stenplintar bland sly och träd.

Strax bredvid finns också en vedbod.

Vaktboställets huvudnummer, den gula 
stugan. Taket lyser nytt men fasaden 
flagar. De ornamenterade vindskivorna 
på gavlarna och farstutaket finns kvar 
ännu.
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Sprängsten från bygget av den nya 
kanaldelen är staplat till en höjd. Över 
det mesta växer skogen men stenen 
kommer i dagen på vissa ställen.

I andra änden av ön, där kanalen delar 
sig i öster slingrar vattnet sig vidare 
bortom kröken. 

Här finns en enkel kaj som följer 
kanalens kan och där berget kommer i 
dagen. Här kan mindre båtar att lägga 
sig för en lugn natthamn.

Följer du stigen runt ön vidare passerar 
du ett fält av sprängsten. Mossa och 
stensöta täcker stenarna. 

På den högsta punkten på ön, och hela 
kanalen, står en obelisk av granit. Den 
drogs på plats över kanalen av oxar 
under midvintern när isen låg tjock.

Du lämnar ön via den lilla träbron. Vidare 
mot Tåtorp för glass och slussning. 
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Vid Lanthöjden har jag identifierat flera 
aktiviteter som finns idag. Själva kanalen är 
öppen för båttrafik maj till september och 
cykelvägen är alltid tillgänglig så länge marken 
ligger bar. Det är också öppet för ridning på 
cykelvägen under vinterhalvåret, det är en lugn 
och bilfri ridled. En aktivitet som skulle kunna 
få en längre säsong är bad. Med en bastu och en 
badbrygga skulle badare kunna njuta året runt. 

För att kunna hålla verksamheter öppna året om 
kräver platsen viss service. Service så som WC 
och servering skulle både låta fler fritidsbåtar 
stanna vid gästbryggorna liksom att cykelturister 
skulle få orken tillbaka med möjlighet till paus 
på vägen. Även om vaktbostället skulle renoveras 
är stugan liten och det är svårt att samla större 
grupper. För att skapa ett besöksmål som kan 
användas oavsett väder och säsong har jag också 
skapat ett rum för lärande. Här kan skolklasser, 
turister i grupp eller på egen hand samlas. Det 
finns möjlighet att äta och se utställningar. Dessa 
grepp tror jag mig gynna ett bruk av platsen 
oberoende av säsong.
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Tillägget har möjlighet att utöka säsongen. 
Nya aktiviter i orange.

Funktioner och aktiviteter på platsen idag.
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Del V
GESTALTNINGSFÖRSLAG

RUM FÖR LÄRANDE
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I mitt gestaltningsförslag utgår jag från den 
typologi som återfinns hos vaktboställen. 
En bostad omges av de funktionsbyggnader 
som varje plats krävde för försörjning och 
bemanning av sluss och bro. Jag har valt att 
omtolka funktionsbyggnaderna; ladan och 
boden. Detta för att de har en tydlighet i sin 
form, en byggnadslänga med sadeltak eller en 
mindre volym med pulpettak. Den tydlighet och 
enkelhet de besitter hoppas jag kunna gestalta 
i mitt tillägg på Lanthöjden. Form och delvis 
volym kan skapa igenkänning om att tillägget är 
en del av Göta kanals publika byggnader liksom 
att de kan anpassas till platsens förutsättningar.

Skisser som minnesanteckningar och idéer. 
Tidigt frågade jag mig hur ladan och boden 
skulle tala med varandra. Skulle de vara helt 
olika eller ha ett gemensamt uttryckssätt?
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GSPublisherVersion 619.1.1.100
GSEducationalVersion

En oregelbunden gruppering 
av gårdens olika byggnader 
är typiskt för Göta kanals 
vaktboställen. Tidigare i 
rapporten går det att se att inget 
boställe längs västgötasträckan 
är det andra likt. Byggnaderna 
är ofta de samma, men deras 
placering har alltid anpassats 
till platsen.

Detta är inte bara unikt för 
Göta kanals vaktboställen 
utan också en typisk bild hos 
gårdar i Mellansverige och 
Västergötland. Till skillnad från 
Skånes regelbundna trelängade 
och fyrlängade gårdar har 
gårdarna en mer oregelbunden 
placering (Werne 1993, s. 49-
51). 

Dessa historiska kopplingar 
motiverar min idé om att låta 
de olika byggnaderna följa 
platsen liksom förslagets behov 
av olika stora volymer och 
typer.

Jag utgår från ladan - den större 
byggnaden lämpig att inrymma det publika 
rummet. *En sluss lång.

30 m*

Ladan får följa topografin och vrider sig upp 
mot sprängstenshöjden.

Ytterligare funktionsbyggnader väster om 
ladan. De skapar ett gårdsrum, eller tun, 
och det går att ana den gårdsbild som är 
typisk för vaktboställena längs Göta kanal. 

Att placera ladulängan längs med kanalen 
skulle dominera platsen. Istället vänder jag 
gaveln mot kanalen. Likt vaktbostädernas 
gavelmotiv som återkommer längs hela 
Göta kanal.

En första funktionsbyggnad, en bod, 
placeras rakt ovanför ladan. Den förstärker 
den axialitet från kanalen, via tillägget 
upp mot den gamla vaktbostaden norr om 
platsen.

De västra bodarna vrids upp och närmar 
sig ladan, se diagram på nästa sida. Detta 
skapar mer dynamik och låter den gamla 
vaktbostaden ha en fortsatt utblick mot 
kanalen i söder.  

Lada och bodar anpassas till 
platens topografi liksom för att låta 
den gamla vaktbostaden ha utblick 
mot Göta kanal i söder.

Illustration över vaktbostadens sikt efter tillägget på platsen. 
Tillägg i orange.
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I skuggstudien på föregående sida har 
jag studerat hur skuggor och ljus faller 
under dygnets fyra extremer under året. 
Vårdagjämning och höstdagjämning då dag 
och natt är lika långa. Midsommar då dagen 
är som längst och vintersolståndet då dagen 
är som kortast. Klockslagen utgår från möjliga 
öppettider för ett besökscenter liksom Göta 
kanals öppettider för fritidsbåtar under 
sommarsäsongen. Det påvisar maximalt hur stor 
skuggverkan kan blir. Jag har också studerat hur 
solen faller när den står som högst. 

Jag kan se att läranderummet aldrig hamnar helt 
i skugga under dagtid varken från höjden till 
öster eller från de mindre byggnaderna. Tunet 
skuggas främst under morgontimmarna höst 
till vår. Då är också behovet av att kunna vistas 
utomhus möjligen mindre än under sommaren. 
Mitt på dagen och några timmar kommer solen 
vandra över gården även under vinterhalvåret. 
Under högsäsongen för Göta kanal, sommaren, 
ligger tunet i solen.

Midsommar

Vårdagjämning

Höstdagjämning

Vintersolstånd

09:00 12:00 18:00
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Situationsplan / Skala 1:2000 
Höjdkurva = 0,5 m

Gästhamn, bad och bastu

Nya kanalen

Rum för lärande 

GSPublisherVersion 639.0.0.100
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LOREM IPSUM 
om hur kanalerna 

skapar ön, typ

GSPublisherVersion 608.1.1.100
GSEducationalVersion
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De äldre byggnaderna längs kanalen vilar ofta 
på en huggen stengrund. Det är en tung grund 
som klarar av att bära upp en massiv trästomme. 
Grunden står emot tidens tand och åldras med 
värdighet. Vissa byggnader i mer ojämn terräng 
står på stenplintar av grovt huggna och staplade 
granitblock. Detta kan exempelvis ses på ladan 
på Lanthöjden.  Där byggnader möter vatten 
i kanalen eller sjöar där kanalen passerar står 
byggnaderna på träpålar i vattnet. 

Modernare byggnader så som vaktkurer vilar 
oftast på en gjuten grund i betong. Också det en 
tung grund.

Stenplint

Renhuggen stengrund

Gjuten betonggrund

Träpålar i vatten

Grovhuggen stengrund
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I projektet vill jag arbeta vidare med 
stengrunden. Betongplintar eller en gjuten 
platta hade varit en samtida tolkning av det 
hårda stenmaterialet liksom att det återfinns i 
Göta kanals modernare arkitektur. Dock har 
mitt gestaltningsförslag en ambition om att vara 
ekologiskt hållbart och stå sig över tid. Det kan  
vara att själva byggnaden har en långlivslängd 
eller att byggdelar kan återanvändas. Därför 
arbetar jag vidare med granit som en möjlig 
grundläggning. 

Ladan ankras i jorden på fundament i 
bohusgranit. Fundamenten är stora för att 
ge byggnaden tyngd och ett yttryck av att stå 
stadigt. Deras storlek gör att de fungerar som en 
spontan sittyta eller att ställa sig på för att kika in 
i rummet innanför. Kanten har en rundning, den 
spelar mot slussväggars mjuka avslut.

Gräns mellan vatten och mark. Stora granitblock är 
omsorsfullt formade och passade mot varandra. Mot 
vattnet är kanten mjuk och mot land grov och obearbetad.

Idén om att en lada inte går på styltor, den rör sig nära 
marken och är tydligt förankrad.

Skiss i trolldeg för att åstadkomma mindre block.

Sammansatta fundament med bärlinor. I det slutgiltiga 
förslaget har fundamenten blivit större än i skissmodellen 
här.

G
rundläggning

TEKTO
N

IK

106 107



Göta kanals byggandsarkitektur präglas av trä. 
De äldre byggnaderna har främst en massiv 
timrad stomme, och senare byggnader så som 
vaktkurer och tvättstugor har en regelstomme. 
Ibland kombineras de två byggnadsmetoderna, 
som som i ladan till vänster. I de flesta fall är 
stommen sedan klädd i fasadpanel och målad. 
Träkonstruktioner kan också återfinnas i 
andra delar av Göta kanal så som de kraftiga 
slussportarna, i alla de bryggor som kantar 
kanalen och ledverk som blir en förlängning av 
kanalen ut i sjöarna. 

Då trä återkommer längs kanalen vill jag tolka 
materialet i min gestaltning på Lanthöjden. 
Utöver den historiska anknytningen till platsen 
har trä den fördel att det i sin kontext kan bli ett 
ekologiskt hållbart materialval. Exempelvis finns 
det att tillgå i närheten, då Göta Kanalbolag har 
egna skogsfastigheter norr om siten vid sjön 
Undens stränder (Näringsdepartementet 2015) 
liksom egna specialsnickerier.

Ladan på Lanthöjden är uppförd i både timmer och 
lösvirke.
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Idag finns det nya sätt att bruka massivträ i 
arkitektur. Ett material jag intresserat mig för 
att korslimmat trä. Trä limmas i skikt korsvis till 
bärande skivor vilka kan användas som bjälklag, 
väggar och tak. 

Jag utgick först från en konstruktion helt i KL-
trä, där skivor skapade golv, tak och väggar. 
Med gavlar och tak av styva skivor uppnås 
stomstabilitet (Träguiden 2020). Det kräver dock 
inte att långsidorna på en byggnad med sadeltak 
är av styva skivor. Det lät mig utforska fler sätt 
att arbeta med trä och korslimmade skivor. Först 
vändes KL-skivor parallellt med gavlarna för att 
skapa takstolar. Det skapade större dynamik och 
en varierande rumslighet. Hela rummets volym 
kan upplevas mellan takstolarna samtidigt som 
längdaxeln har ett mer tryggt och intimt uttryck. 
Detta fann jag intressant men det använde 
mer trä än nödvändigt varefter jag reducerade 
takstolarna och även använde lösvirke i den 
bärande takkonstruktionen.

Diagram över stomstabilitet med skivverkan. 
Diagram och information från Träguiden (2020) 
omarbetat av författaren.

Vindriktning

Takstol i KL-trä

Gavlar, golv och tak utgår från KL-trä. Pelare på 
längsidorna bär upp taket med hjälp av takstolar 
och dragstag. Det skapar ett rum med varierande 
rumsliga kvaliteter. 

Skiss av en ladulänga i 
KL-trä.

Takstol i lösvirke Takstol med dragstag Stom
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GSPublisherVersion 619.1.1.100
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På Lanthöjden har två nya platser etablerats. 
Den ena ligger vid den ena entrén till ön i gamla 
kanalen. Det är en plats som är exponerad för 
besökare både land- och sjövägen. Här finns en 
gästhamn, badbryggor och en bastu som ska 
locka till ett stopp på vägen under resan längs 
Göta kanal. Följer du vägen upp mot ängen mitt 
på ön möter du den andra platsen, ett rum för 
lärande med servering. Det ligger strategiskt 
i skärpunkten mellan de två entréerna till ön 
och har kontakt ut till vattnet med en mindre 
pausplats med utsikt över kanalen. Denna plats 
förstärker axialiteten från den lilla entrén med 
gångbron över kanalen via vaktbostaden och 
vidare till Göta kanal. 

Genom etablerandet av dessa två platser 
aktiveras fler delar av ön liksom det skapar 
en för Göta kanal och Töreboda kommun ny 
attraktionspunkt.

Översikt över Lanthöjden med de nya tilläggen i orange.
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Vy från en kvällstur i kajak mot Lanthöjdens nya rum för lärande.
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Längs grusvägen ligger rummet för lärande. 
Ut mot Göta kanal vänder sig en mindre 
plats för att sätta sig ner och kanske titta på 
båtarna som sakta passerar förbi. De större 
passagerarfartygens gäster och du hamnar på 
samma höjd, ni kan vinka till varandra innan de 
försvinner igen bakom nästa krök. På grusvägen 
som fortsätter upp mot vaktbostaden norr om 
besökscentret kan du kika in på vad som händer 
i läranderummet, även när de är stängt. Stora 
glaspartier öppnar sig både mot väster och öster. 
Denna plats består av en större volym med 
servering, utställning och plats för samtal vilken 
servas av de mindre bodarna. Det stora rummet 
och bodarna skapar tillsammans ett ytterligare 
rum utomhus, ett tun. Den stora härden vänder 
sig både med det inre och yttre rummet och blir 
en samlingspunkt.

Förråd/teknik

Rum för 
lärande

Kök/paus

WC

Översiktsplan / Skala 1:500 / Höjdkurva = 0,5 m
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Längdsektion C-C / Skala 1:300
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Under sommaren, högsäsongen för turism längs 
Göta kanal, möts du av en plats där det pågår 
olika aktiviteter. På tunet står bord och stolar, 
du kan beställa in något svalkande och ana att 
det är mycket som händer inne i ladan med sitt 
läranderum liksom runt om på ön. 

Ladans stora volym delas i två rum, en serveringsdel 
nära entrén och ett större rum där det finns ytor för 
olika typer av möblering. Kanske för en föreläsning 
eller en särskild utställning. 

Plan sommarsäsong / Skala 1:200

D

E
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Då Lanthöjden återigen betas av får fredas 
tunet. För att inte stänga platsen är det inte helt 
avstängt med staket. Istället skapar murar och 
färister av gallerdurk ett öppet flöde mellan 
tunet och ängen. Murarna fortätter in på tunet 
och ut på ängen och ger sittytor.

De stora fönsterpartierna på ladans långsidor kan öppnas 
med pivåfönster. Det ger kontakt mellan inomhus och 
utomhus liksom mellan de olika nivåerna mellan byggnaden 
och mark. När fönstren är öppna på sommaren kan du höra 
när en passagerarbåt närmar sig, då ger den en lång signal 
innan den går in i den smala kanalpassagen förbi utanför. 
Skynda dig ut och titta!

GSPublisherVersion 639.0.0.100

GSEducationalVersion

1:100

1:200

1:300

1:500

1:600

1:1000

1:2000

1:150

GSPublisherVersion 639.0.0.100

GSEducationalVersion

1:100

1:200

1:300

1:500

1:600

1:1000

1:2000

1:150

0 10 m

RU
M

 FÖ
R LÄRAN

D
E

Som
am

rsäsong

120 121



GSPublisherVersion 655.0.0.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 634.0.0.100

GSEducationalVersion
GSPublisherVersion 634.0.0.100

GSEducationalVersion

När kanalen stängt för säsongen minskar båt- 
och cykelturismen. Lanthöjden går ner i tempo, 
tills det kommer en skolklass eller kanske en 
gruppresa. Skolklasser kan disponera hela 
rummet. En guide kan samla eleverna och 
berätta om vad de kommer se och uppleva under 
dagen. Borden där det annars serveras fika och 
lunch kan istället fungera som arbetsbord för 
pyssel, teckning eller att sammanfatta sina tankar 
efter studiebesöket.

Oberoendet byggnaderna emellan möjliggör för 
en flexiblare användning. Om läraenderunmmet 
är öppet för allmänheten under helger kan 
köksbyggnaden värmas upp och brukas för 
att erbjuda servering till besökare. Under 
veckodagarna när är mindre chans till spontana 
besök och användningen domineras av bokade 
grupper, så som skolelever med medhavd 
matsäck, kan värmen sänkas i köksbyggnaden. 
Denna flexibilitet både i det stora rummet 
liksom mellan byggnaderna olika användning 
ser jag som en väg mot större ekologisk 
hållbarhet.

Plan vintersäsong / Skala 1:200
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Härden där elden sprakar kan bli en punkt att 
samlas och komma ner i tempo. En plats för 
berättande och gemenskap.
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Tvärsektion D-D / Skala 1:200
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Ladan vilar på 
granitfundament. Ett 
av dem växer upp och 
skapar härden.

Takbalkar med dragstag 
håller samman 
KL-trävolymen liksom 
de rytmiserar det stora 
rummet.

KL-träskivor skapar gavlar 
med tyngd vilka bär upp 
taket. 

Bärlinor av limträ vilar på 
grundfundamenten.

KL-träskiva. 

Limträpelare och balkar 
tar ned laster från taket. 

Golvbjälkar. Detta lager 
isolerar byggnaden från 
markfukt- och kyla. 

Takåsar bär upp 
yttertaket med dess stora 
taksprång. 

KL-träskiva.

Ett skyddande tak 
sträcker sig ut över hela 
byggnaden.

Teknisk tvärsektion E-E / Skala 1:100
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Söderfasad utsnitt / Skala 1:50

Nybyggt

Åldringsprocessen

Fasaden enhetligt grånad över 
en längre tidsrymd

Fasader
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Västerfasad utsnitt / Skala 1:50

Nybyggt

Fasaden grånar och förändras över tid

Fasader
RU

M
 FÖ

R LÄRAN
D

E

130 131



En frågeställning i projektet har varit hur ett nytt 
tillägg ska kunna göras ekologiskt hållbart. Ett 
sätt för mig har varit att försöka hitta så lokala 
material som möjligt, gärna naturmaterial vilka 
åldras med värdighet och där tid och förändring 
ses som en resurs och inte ett problem. Där har 
jag landat i en varierande materialpalett med 
hårda och mjuka material. Trävirke finns från 
Göta kanalsbolags egna skogar norr om siten 
vid sjön Unden. Kalksten bryts på Kinnekulle. 
Ett par mil från Lanthöjden finns Sveriges enda 
tegelbruk i Horn där teglet slås för hand och 
bränns på plats i flamugnar. Leran finns direkt i 
anslutning till bruket. Bouhusgranit står för det 
kanske mest beständiga materialet som överlever 
de andra. 

Den varma färgpaletten i de faluröda och 
gula fasaderna hos vaktboställena omtolkas 
i detaljer i det nyetablerade läranderummet. 
Rött återfinns i rostat cortenstål i färister och 
i de byggnadselement som finns för vertikal 
rörelse på platsen så som trappor och ramper. 
Även skorstenen lyser röd i handslaget tegel 
och gnistskyddet är av röd hyvlad kalksten. 

Fönsterpartierna i ek på ladan oljas för att hålla 
över tid och behålla något av det färska virkets 
varma toner. Den gyllene färgen i detaljerna 
framträder tydligare ju längre tiden går då 
fasaderna som lämnas obehandlade kommer 
förändras. När byggnaderna är nyuppförda 
och virket färskt är de varma i färgerna liksom 
fönsterpartierna, över tid kommer de kanske 
bli svartprickiga och sakta gråna. Ju längre tid 
som passerar kommer de grova planken att 
anta en mer och mer grå färg. Materialet utsätts 
för väder och vind i de olika vädersträcken där 
den stora södergaveln är mest utsatt. Under 
takutsprången är fasaden gul och ju närmre 
marken desto mer grånar planken.  Det stora 
taket är lagt med falsad zink, även det ett 
material i förändring med tiden.

Fasaden på ladan består av grovhyvlade 
lärkplank, sågade så trädets form anas. Där 
trädet vuxit närmre marken och roten är 
planken bredare och smalnar sedan av uppåt 
mot himlen. Lärk växer på sprängstenshöjden 
öster som läranderummet tillsammans med gran 
och fur och knyts tätt samman med platsen.

LÄRK - Fasad

KALKSTEN - Gnistskydd

ZINK - Tak

EK - Fönsterpartier

CORTEN - Räcken

TEGEL - Skorsten

GRANIT - Fundament

Exteriör materialpalett

Norra Lappland - Järn

Norra Skaraborg - Trävirke

Zinkgruvan - Zink

Horn - Tegel
Kinnekulle - Kalksten
Bohuslän - Granit

Exteriör m
aterialpalett
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De stora fönstren öppnar rummet mot 
naturen och landskapet utanför. 

Ladans längd kan upplevas längs 
långsidornas axlar. 

Interiör
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Inomhus återfinns vissa material från exteriören. 
Eldstaden bryter genom fönsterpartiet och 
skapar en massiv tegelvolym. Fönsterpartierna 
i ek finns även här och ett gnistskydd av 
kalksten är infällt i golvet och forsätter fram till 
huvudentrén. Själva golvet är av såpskurad gran 
för att klara av att verka som publikt rum. Ull 
och lin vävs och tovas till draperier. Dessa mjuka 
material bidrar till en bättre akustik liksom det 
möjliggör för att kunna dela av rummet.

GRAN - Golv

KALKSTEN - Gnistskydd

EK - Fönsterpartier

LINNE - Draperier

ULL - Draperier

TEGEL - Skorsten

Interiör materialpalett

Norra Skaraborg - Trävirke
Horn - Tegel
Kinnekulle - Kalksten

Site - Ull

Interiör m
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Intiala skisser och idér för badet och gästhamnen.

Kanten mot kanalen är inte 
rak utan har en rörelse. 

Ut från den långa bryggan 
växer en badbrygga ut i 
kanalen.

En brygga följer kanalens 
kant.

En bod i sluttningen mot 
kanalen inrymmer bastu.
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Kanten mot kanalen är inte 
rak utan har en rörelse. 
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Det andra tillägget till Lanthöjden är en ny 
gästhamn bastu och badbrygga i den västra 
delen av ön. Den gamla kanalen är den enda 
delen av Göta kanal där det inte passerar fartyg 
varför den gör det möjligt att bada säkert. 
Badbryggor placeras därför längst in närmast 
bron över kanalen. Bryggorna rör sig ner mot 
vattnet och du kan komma vattenspegeln nära. 
Nu kan du bada fötterna och det blir lättare 
för kanotister att lägga till och lyfta upp sina 
kanoter. Ovan för badbryggorna i sluttningen 
ner mot kanalen leder en trappa upp till en 
bastu. Bastun vänder sig ut mot kanalen och 
fångar de sista stolstrålarna på kvällen. 

Den yttre delen av den långa bryggan blir 
gästhamn för fritidsbåtar. Passagerarfartyg som 
ska besöka Lanthöjden får även de möjlighet att 
lägga till vid bryggan under dagen då det ofta är 
färre fritidsbåtar som ligger i hamn. 

Sektion F-F / Skala 1:150

Bryggan rör sig nära kanalens stenskodda kant. För att 
freda bryggan från de lösgående fåren är den inre delen 
av gallerdurk vilket fungerar som färist. På resen av ön 
kan fåren gå fritt och gå ner till kanalen och dricka. 
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Fasad bastu öster / Skala 1:100

Vinterliv vid Lanthöjden

Fasad bastu väster / Skala 1:100

Fasad bastu norr / Skala 1:100

Fasad bastu söder / Skala 1:100

Materialen hos bodarna är samma som den 
större ladan; främst trä, sten och zink. Den 
klimatskyddade volymen har en fasad av 
tunnare horisontella ribbor i lärk och de lämnas 
obehandlade som på huvudbyggnaden.
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Skissmodeller till bodarnas konstruktion och 
gestaltning.

GSPublisherVersion 631.0.0.100
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Princip uppbyggnad av funktionsbyggnaderna. 

Bastun är en bod med pulpettak liksom 
byggnaderna som servar läranderummet. 
De har ett enkelt uttryck som jag kallar 
bryggarkitektur. Granitplintar möter parken. 
En limträkonstruktion av pelare och balkar som 
bär upp ett tak. I konstruktionen kan sedan 
en klimatskyddad volym placeras uppförd av 
lättväggar. Den stöder sig mot den yttre bärande 
konstruktionen. 

Denna typ av byggnad skulle kunna vara ett 
återkommande inslag i kanalmiljön. Dess 
enkla konstruktion och fundament gör att 
den kan hantera olika terräng och miljöer. 
Om byggnaden exempelvis ska inrymma ett 
servicehus med dusch, tvättstuga och WC vid 
en gästhamn kan den förlängas och anpassas 
för att möta behovet på just den platsen. 
Bastubyggnaden har exempelvis anpassats med 
ett förlängt tak som rymmer vedförråd.

Konstruktion
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I ett hus vid rapportens slut. Får betandes vid ett torp vid Göta kanal. 
De kan fritt gå ner till vattnet och dricka, här behövs inget stängsel.

Jag tror att det finns något hos landsbygden som 
har väckt intresset hos människor i allmänhet 
liksom hos arkitekter just nu. Det beror delvis 
på pandemin som lockat ut människor att hitta 
nöje och rekreation i närområdet, både lokalt 
och regionalt, det senaste året. 

Detta intresse har jag exempelvis sett i 
arkitekturbranschen. Under det år som 
jag arbetat med mitt examensarbete har 
Strukturbild Skaraborg vunnit planpriset för 
sitt arbete med att belysa landsbygdens roll i en 
levande region i samverkan med staden. Form 
och Designcenter i Malmö har haft en stor 
utställning om hur landsbygden kan utvecklas 
och vilka unika kvaliteter den besitter. Kanske 
ser jag dessa tendenser på grund av mitt eget 
intresse för rurala miljöer för att jag själv arbetat 
med dem under året, men det får mig att tro 
att landsbygden är en aktuell miljö liksom att 
mitt fokus har varit riktad mot rådande frågar 
om hur och varför vi ska utveckla Sveriges 
landsbygd.

I filmen Den osynliga kontinenten från 
utställningen En Annan Landsbygd diskuterar 
arkitekter och forskare landsbygdens 
otillgänglighet. Att trots att det är öppna 
marker och skogar kan de vara svåra att nå. 
Som att jordbruksmark är en stängd miljö 
då det inte går att vandra rakt ut i markerna 
liksom problemet att ta sig ut i landsbygdmiljö. 
Dessa diskussioner och funderingar som ser 
tillgänglighet som något mer än den fysiska var 
något jag tidigt intresserade mig för i projektet 
och ville undersöka. Är mitt tillägg i form av att 
försöka etablera en destination rätt väg att gå 
kan diskuteras. Kanske hade tillgänglighet till 
landsbygd kunnat öka med mindre ingrepp. Det 
finns naturligtvis många svar och frågor kring 
det här ämnet men det har varit intressant att 
försöka se min egen hembygd med ögon som 
inte tar den som självklar. Även en utmaning, 
hur mycket är mina egna förutfattade idéer och 
hur objektivt har jag egentligen ställt mig till 
plats och gestaltning? Samtidigt är erfarenheter 
ett kraftfullt verktyg att använda.

Något jag undrat under processens gång är 
hur projektet hade utvecklats om det inte vore 
för pandemin. Hur hade jag arbetat om jag till 
största delen inte satt på min kammare med 
mina egna tankar och idéer. Jag har verkligen 
saknat att diskutera min egen process liksom att 
ta del av andras. Spontana möten och samtal. 
Jag har alltid trott på lärande av varandra, 
formellt och informellt, och året som gått har 
stärkt mig i den tron. Att befinna sig i en kreativ 
och social miljö vill jag inte vara utan igen. 
Arbetet hemifrån har också gjort processen 
snävare, mycket går att hitta lösningar på 
men jag har också känt mig låst i att undvika 
arkitektskolan, besök till platsen och andra 
former av studiebesök. Beroendet av digitalt 
arbete och information har varit större än jag 
skulle önska. I tidigare projekt har jag haft en 
mer analog process vilket jag har saknat. Trots 
det har det varit möjligt att genomföra ett 
examensarbete men jag tror att det hade kunnat 
te sig annorlunda och att jag kommit fram till 
andra slutsatser under andra omständigheter.
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