
Slalombacken Kinnekulle och dess historia

Under flera år fram till slutet av 1990-talet har Kinnekulle Slalombacke drivits i olika 
konstellationer och varit öppen vintertid för både ung och gammal. Under de senaste 
tioårsperioderna har vädrets makter inte haft förutsättningar för att öppna backen, det
finns dock en stor efterfrågan hos allmänhet att backen ska vara öppen.

Redan på 1930-talet startade några entusiaster arbetet med att anlägga en 
slalombacke på Kinnekulle. Entusiasterna insåg att Kinnekulle hade alpina 
möjligheter. De första åren höll man till i Prinsessbacken på bergets västra sida för 
att sedan på 1940-talet började man hugga ner träd och anlägga nuvarande backe 
på östra sidan.

Bengt Unenge från Lidköping har i ett mail beskrivit hur han och ytterligare några 
personer anlade slalombacken på 1940-talet:

Det började med en smal rågång genom skogen fylld av sten och stubbar rakt ner på
östsidan av Kullen. Efter att ha snackat med disponent Danielsen på Hällekis fick vi, 
några få entusiaster lov att röja rågången med stubbrytare och dynamit.
Broder Bosse tillkallad som "dynamitarden" var med i början. En van skogshuggare 
från Hällekis hjälpte oss med stubbarna. Alla stubbar och rötter eldade vi upp på 
plats. Tänkte då på "Kimberly Dynamiters" och Trail Smoke Eaters" för det var 
ungefär i samma veva som vi spikade sargen till ishockeybanan på Framnäs.  

 Till slut fick vi fram något vi med god vilja kunde kalla en slalombacke, närmare 300 
meter lång, men smal,. snarare en störtloppsbana. Sen var det bara att till fots ta sig 
upp igen efter varje åk, det var jobbigt, det blev sällan mer än fem åk om dagen så vi 
började drömma om en lift. Vi fick tips om att på Billingen hade dom just byggt en 
replift. Vi åkte dit och tittade på konstruktionen. Jaså, var det inte märkvärdigare än 
så, tänkte jag. Eftersom den stod still, ingen snö, fick vi inte kläm på hur fort den gick.
Hur många meter i minuten och hur många åkare på repet  åt gången var frågan. Vi 
fick gissa på ett ungefär. 

På Meken frågade jag elingenjör Brodin efter en passande motor, 1400 varvare och 
så många kilowatt, javisst det fanns en motor som Brodin omedelbart 
inkuransförklarade, i samma veva som en elkabel, 400 meter lång till närmaste uttag.
En lintrumma till repet fixade vi genom att kontakta Lidans Motorverkstad, som 
gjorde motorvinschar till fiskebåtar. Jodå, där fanns en trumma med den rätta 
diametern och hål för motoraxeln som Carl Friman sen förklarade inkurant 
Sen behövdes i toppen av backen ett fundament att ställa motorn på . Då blev broder
Bosse åter en räddare i nöden, han höll just på med en radiostation uppe på 
Högkullen. Efter våra anvisningar byggde dom ett perfekt betongfundament för 
motorn tillsammans med en elpanel för strömbrytaren. 

Så långt hade det inte kostat oss ett öre. Men repet måste vi ändå köpa för det fanns
ingen repslagare i närheten att tigga rep av. Vi köpte då från Wadström & Indebetou i
Linköping ett ändlöst rep 600 meter långt  med den rätta diametern. Återstod sen att 
göra rent en smal gata vid sidan av backen där repet ska släpa vid tomgången. Sen 
var de "bare å åk" som Ingemar sa ett par decennier senare.



Vilken succé det blev, redan första vintern kammade vi in flera tusenlappar på 
liftkorten.
    

På 1950- och 1960-talet drevs verksamheten av Lidköpings Vintersportklubb och det 
var gyllene år men kalla och snörika vintrar. 

Intresset exploderade i slutet på 1970-talet i och med Ingemar Stenmarks stora 
slalomframgångar. På 1980-talet höggs en ny parallell backe intill den stora backen 
och det investerades i en ny släplift som gick ända upp till torpen. Först då kunde 
hela backens fallhöjd på 120 m utnyttjas. Det investerades även i en pistmaskin och 
snöfläkt. De milda vintrarna på slutet av 1980-talet och hela 1990-talet innebar slutet 
för dåvarande ägare och hela anläggningen gick i konkurs med stora skulder.

År 2004 beslöt åter några entusiaster att åter sats på Kinnekullebacken. Satsningen 
krävde en stor och genomgripande investering i toppmodern snöanläggningsteknik 
med 27 snökanoner som täckte in hela anläggningen. Det investerades dessutom i 
en större vattenreservoar (dammen), ny pistmaskin m.m. Hela backen omformades 
med hjälp av schaktmaskiner för att även anlägga en funpark i en av nedfarterna. 
Tack vare den torpmoderna snöanläggningen har Kinnekullebacken kunnat hålla 
öppet alla säsonger, förutom 2007 och 2008 sedan starten 2004. 

Källa: www.kinnekullebacken.se/historik.htm samt mail från Bengt Unenge

http://www.kinnekullebacken.se/historik.htm

