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abruzzo

TexT Håkan Stenlund  FoTo larS tHulin

Toppturer för livsnjutare innebär vårsnö och goda vänner, 
bra mat och lika goda viner. Så när bergen ligger helt nära 

Fontana di Trevi i Rom är det förstås en bra början. 

topptur

absolut 
abruzzo
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 J
ag tror faktiskt att det är pannacottan som avgör 
det hela. Att vi stannar kvar en natt till på hotell Nido 
dell’Aquila. Vårt nyblivna stambord, precis bredvid 
den värmande öppna spisen och den trevliga hotell-
ägaren kan förstås ha hjälpt till i beslutsprocessen. 
Möjligen också den övriga maten denna dag. Lite 
antipasti av lokala skinkor och ostar till en nyöppnad 
Montepulciano d’ Abruzzo. På det en primo piatto 
med färsk pasta och hjort följt av en secondo av gril-
lat lam. Men ändå, först när pannacottan med färska 

bär bärs in bestämmer vi oss. Vi stannar kvar! En ganska märk-
lig beslutsprocess, eftersom jag inte ens gillar efterrätt. Men jag 
gillar Italien och jag gillar skitouring i vårsnö. Och jag är förstås 
generös nog att tänka på mina vänners bästa också. Medan jag 
tar en smutt av ett vin som faktiskt har förvånansvärd karak-
tär äter de pannacotta som om det vore den sista måltiden. På 
italienska heter vårsnö neve primaverile. Även om en del ita-
lienare också använder ordet firn låter neve primaverile mer 
poetiskt. Som när de som kan samiska använder ordet siebla 
istället för slask. 

– Hör ni, säger hotellägaren, i natt ska det sluta blåsa och 
i morgon badar Corno Grande i solljus. Då får ni verkligt fin 
åkning. 

Men i morgon är att gå händelserna lite i förväg. Låt oss 
istället börja lite tidigare på resan. Låt mig få rekapitulera. 

 En knapp timme innan de sista vännerna landar på Fiumi-
cino – flygplatsen i Rom som ligger precis vid Medelhavet – går 
jag ner till hamnpiren. Gubbar i stickade mössor à la gökboet 
kånkar på fiskeutrustning längs stranden. De vill fånga kvällens 
middag och en stund för sig själva. Det ser rätt bekvämt ut. Vatt-
net rör sig, flötet guppar, fisken nappar. Just nu verkar det visst 
dåligt med nappen. Det känns ändå som viktig och väl investe-
rad tid. Att sitta där på pallen och titta ut över havet. Som det 
gamla babylonska ordspråket lyder: ”Gudarna drar inte ifrån av 
en människas utmätta tid, den tid som spenderas med fiske”. 

 
I ankomsthallen, en stund senare, är det mindre fridfullt. 
Dock är det lätt att se vilka som ska på skidtur. Inte många 
andra resenärer, i sandaler och shorts, har skidfodralen med 
till Rom. Men bara en knapp timme bort från flygplatsen är 
det dags att dra på sig en tjockare tröja över t-shirten. De för-
sta snöklädda topparna i bergsregionen Abruzzerna blir syn-
liga. Motorvägen drar genom ett fantastiskt landskap. Borghi, 
de typiska små byarna som ligger högst upp på de runda kul-
larna, ger intryck av att vi plötsligt är tillbaka i medeltiden. 
Vi borde komma på häst, vi borde slåss med väderkvarnar. En 
avfart med första skylten om ett skidområde, Campo Felice, 
passeras halvannan timme från Roms flygplats. Jag erkänner 
att jag inte riktigt hade trott detta. Något galet skedde säkert 
på geografilektionerna.

riksgränsenabruzzo
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Efter l’Aquila, centralorten i Abruzzo, svänger vi in på upp-
farten till Nido dell’Aquila, ”Örnnästet”. Hotellet är bokat för 
de två första nätterna. Den lilla byn ligger vid kabinbanan som 
går upp till Campo Imperatore, liftsystemet på berget Corno 
Grande som sina 2 960 meter över havet är det högsta i bergs-
kedjan Apenninerna. Det känns som om det är rätt plats att 
börja, av flera orsaker. 

Den första middagen äter vi på den enda baren i byn. Anti-
pasti på traktens skinkor, korvar och lokala ostar. Primo piatto 
blir varsin pastarätt och till secondo bärs den lokala klassikern 
arrosticini in. De små kolgrillade lammspetten smakar helt 
enkelt underbart. Resan börjar bra! Redan innan vi ens står på 
skidor njuter vi fullt ut av upplevelsen Italien.

 
Aldo Bonacossa, från Milano, var den första som besteg 
Corno Grande på skidor. Det gjorde han redan 1923. Aldo, som 
bott i Courmayeur en tid, kunde jämföra med de största åken 
i Alperna och han sa att detta var lika bra och kanske till och 
med bättre än många av alpåken. Aldo var en äventyrets man 
och sökte sig till Abruzzo för att hitta den ”vildmark” han såg 
försvinna i Alperna. ”Snart kommer man att få köpa biljett för 
att få åka de mest kända åken i Alperna”, sa signore Bonacossa 
för 90 år sedan. 

Han skulle bara veta hur rätt han fick. På något sätt tror jag 
att en sådan som Aldo skulle ha gillat de moderna touringpry-
larna. Han skulle ha uppskattat hur lätt det är att hitta en egen 
vildmark mitt i det mest civiliserade, ja, till och med i centrum 
av det som en gång var Romarnas eget rike. 

Monte Camicia, 2 565 meter över havet, heter toppen som 
bjuder på hårdblåst men slät snö på övre delen och några rik-
tigt sköna vårsnösvängar längre ner trots moln och vind. På 
väg tillbaka stannar vi till för att titta på en gammal borgruin, 
Rocca Calascio. Det finns naturligtvis en liten bar i byn för 
afterski. Det finns alltid en bar i byn i Italien.

Vinden håller i sig. Dagen efter kör vi till ett annat bergs-
pass för att bestiga Monte San Franco. En fin skidturstopp på 
2 132 meter över havet. Här har plogkillarna bara nöjt sig med 
att ploga en sträng genom de största drivorna. Vissa partier är 
det tydligen för jobbigt att ploga överhuvudtaget. Per får testa 
folkabussens offroad-kapacitet och följer några traktorspår vid 
sidan av vägen. Till slut är vi framme vid ett ställe där det ser 
okej ut att starta en tur. 

 
Bergsryggen vi går på är avblåst och vi kan bära skidorna 
på ryggsäckarna. När vi når toppkorset blåser det så pass att 
det är svårt att stå upprätt. Men när vi stakar ner från kam-
men och tar oss in i själva åket, ner i Valle del Paradiso, hamnar 
vi snart i lä. Efter de första branta svängarna, som tar oss ner i 
en stor gryta, är snön riktigt bra. Och terrängen är perfekt för 
stora svängar. Lekfull skidåkning, som är lätt att njuta av. En 
bit ner ser vi en rifugio som, även om den verkar vara stängd, 
blir vårt mål för åket. Vi sitter på terrassen, vid det för vintern 
igenbommade huset, där solen tittar fram och värmer perfekt. 
Lunchmackan, färskt bröd med nygrillad porchetta, inhandlad 
i en varubil som stod bredvid vägen, smakar förstås väldigt bra. 
Jag tänker på att jag borde ha köpt två burkar Nastro Azzurro 

Det blåser fullständig storm när vi vaknar. Kabinbanan är 
stängd. Plan B ska till, och det innan ens en Plan A riktigt blivit 
fastlagd. Per Ås, bergsguiden som satt ihop den här turen, får 
tips av hotellägaren om ett annat fint åk en timmes bilfärd bort. 
Ett bergspass är stängt på grund av alla snö, annars hade det 
bara varit 20 minuter bort med bilen, nu blir det en omväg. Det 
får gå i alla fall. På vägen, i Monte Castello, stannar vi bilen för 
att köpa picknick i en liten butik. Det blir grymma mackor med 
lokal ost och lufttorkad skinka. Jag smyger till och med ner en 
Nastro Azzuro, jag som inte ens gillar öl annat som tanke.

– Men ska ni verkligen upp i bergen idag? Freddo, freddo! 
(”kallt, kallt” reds anm), säger kassörskan och skakar på 
huvude t. 

Snöstorm är inte hennes melodi, varken som företeelse eller 
tanke. Monte Castello känns verkligen mycket italienskt. Lite 
högre upp i dalen kommer vi in i vinterlandskapet. Där plogbi-
len har stannat stannar även vi. Av naturliga skäl. Stighudarna 
klistras på och vi ger oss av mot första toppen i ett bergsmassiv 
vi knappt visste fanns. 

igår och sparat en till idag. Men samtidigt – jag har ju aldrig 
varit speciellt bra på att spara. 

Från rifugion följer lite schysst skogsåkning, ner i dalen, 
innan turen avslutas med gammal hederlig ”bush wacking”. 
Lasse Thulin, fotografen, skrattar och säger att det inte är fel 
om man gått på tur i norra Sverige eller Nordnorge, där man 
skolats in i konsten att ta sig fram genom vass fjällbjörk. Johan 
Magnusson, gammal orienterare och världens mest positiva 
människa, säger att det påminner en hel del om den täta sko-
gen som de brukar springa tävlingar i på västkusten. Jag gör en 
mental notering om att orientering är något jag fortsättnings-
vis ska hålla mig ifrån. 

– Du vet, Per Ås, han är ju som någon slags eskimå, säger 
nämnde Magnusson när vi bänkat oss vid öppna spisen på 
hotellet för afterski. Sedan tillägger han: Ingen jag känner i alla 
fall, förstår sig på och hittar snö som han. 

Orsaken till denna diskussion är förstås att snön varit så 
överraskande bra i grytan ner i Valle del Paradiso. Knappast 
någon annan hade trott att det fanns en chans till fina svängar 
där vi trampade fram på barmarken längs kammen. När man 
väl tajmar ett vårsnöåk är det faktiskt svårt att säga om lös-
snö är den ultimata skidupplevelsen eller inte. I vårsnö finns 
den absoluta kontrollen över åket. Inga obekväma överrask-
ningar, som en skida som skär ut eller träffar lite vindpåver-
kad snö, stör åket. Ibland tänker jag att både säkerhetsmässigt 
och upplevelsemässigt är vårsnö mitt favoritföre. Full fart, 
full kontroll. Men det gäller alltså att träffa rätt. Att förstå sig 
på snöns natur. 

riksgränsen

»Resan börjar bra! Redan innan vi 
ens står på skidor njuter vi fullt ut 
av upplevelsen Italien.«

abruzzo
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För utifrån det Per sett, så här långt, har han redan bestämt 
att det blir fler skidresor till Rom.

Och plötsligt händer det. En morgon har stormen lagt 
sig och kabinen går. Vi passar på att åka ett åk i pisten innan 
hudarna klistras på. Som gammal ortsgris borde jag förstås 
ha köpt en pin som souvenir! Vi går sedan i en ganska brant 
gryta upp mot Sella de l’Aquila. Skarjärnen åker på, det är fru-
set så här på morgonen. Väl uppe på kammen fortsätter vi mot 
det branta Corno Grande. Vi sick-sackar oss upp mot foten av 
klipporna. Första åket går nerför stora öppna fält och vidare 
ner i en dalgång väster om toppen. Där det plattar ut tar vi på 
hudarna igen och går tillbaka upp till sadeln mellan de två ber-
gen. Toppkammen på Monte l’Aquila är ganska luftig. Vi gör 
oss klara att åka ner på sydsidan, tillbaka mot Campo Impera-
tore. Solen har värmt upp den helt släta snön och jag får än en 
gång tillfälle att fundera över perfekt vårsnö kontra puder. 

 
Vi äter en sen lunch. I den här byggnaden satt Mussolini och 
tryckte innan han blev räddad av sin polare Hitler. Tack och 
lov är det trevligare människor på terrassen idag. Några sol-
dyrkare från Rom – det går ju att köra upp över dagen – några 
lokala pistörer och så vi. Det sägs ibland att bara om du åker 
vilse kan du hitta något du aldrig tidigare sett. Så är det säkert. 
Men ibland behöver det inte vara så dramatiskt. Du måste 
bara vilja testa. 

Den här kvällen pratar vi mycket väderstreck och solstrål-
ning, höjd och taktik, förutsättningar för att välja ett bra åk 
och en fin tur. Vårsnö är helt grymt att åka i när man tajmar 
det rätt. Men vårsnö kan också bli ditt livs sämsta åk när du 
missbedömer tid, temperatur och höjd. Genomrutten vårsnö, 
samma konsistens som halvtinad slush, är både jobbigt, skit-
tråkigt och ibland farligt. På samma sätt som stenhård och 
vindpinad skare kan förvandlas på någon minut i vårsolens 
sken, är det lika säkert att den inte förvandlas alls. En lätt vind 
kan vara skönt, medan en hård vind kan hålla en snöyta så kall 
att åket inte kommer i form på hela dagen. Det är lätt att hålla 
med Johan: Utan guide hade nog flera av åken vi nu upplevt 
troligen varit parodi på skidåkning. 

– Jag är faktiskt helt övertygad om att man kan åka grym lös-
snö, i riktiga vinterförhållanden så här långt söderut varje vinter, 
säger Per och tillägger: Kanske blir det redan på nästa resa hit. 

abruzzo

»För utifrån det Per sett, så här 
långt, har han redan bestämt att  
det blir fler skidresor till Rom.«
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Eftermiddagsåket blir det klassiska offpiståket på orten, 
Valle Fredda, som tar oss ända ner i dalgången. Drygt tusen 
meters fallhöjd i kul och ganska brant terräng. Om Aldo Bona-
cossa kunde se oss från sin himmel så skulle han jubla. Istället 
är det vi som jublar, för att Bonacossa hade rätt. Det här är ett 
storslaget åk och det tar oss knappt 15 minuter att gå tillbaka 
till hotellet. 

När vi ligger i gräset och tittar ut över dalgången söderut 
känns det overkligt, igen. Bara två timmar från Rom och vi har 
just avslutat ett stort skidåk!

 
Men åkningen är inte slut. Två dagar kvar och vädret hål-
ler i sig. Vi köper enkel biljett upp i Prato di Tivo, en liten ort 
på norrsidan av Gran Sasso. Den moderna ägg/stolliften tar 
oss till Madonnina, 2 007 meter över havet. Men vi går vidare 
uppåt. Första biten är exponerad och lite brant. En liten hylla 
som tar oss in i en stor gryta som leder upp till rifugio Fran-
chetti. Härifrån ser man rakt ner i Adriatiska havet. Exotiskt. 

Vinterrummet till rifugion är öppen och vi äter lunch-
mackan där. 200 höjdmeter kvar till Sella dei due Corni, ett 
pass mellan de två stora topparna. De höga branta bergsväg-
garna och tornen av kalksten ger en känsla av Dolomiterna. 
Det är underbar utsikt, vindstilla och storslaget. Sista biten 
upp i passet bär vi skidorna på ryggsäcken och går till fots. Väl 
uppe blickar vi ner i ett grymt åk, som vi förstås tar oss an. 
Valle di Ginepri ligger i västlig riktning och går rakt i fallin-
jen ner mot dalbotten. Början på åket utgörs av öppna fält som 
längre ner letar sig in i flera korridorer och mindre grytor. Obe-
talbar vårsnö igen, från topp till botten.

Dagen därpå, vår sista dag här i trakten, åker vi till byn 
Rocca di Mezza. Här finns faktiskt två skidbutiker och en tid-
ningsbutik som säljer kartor och guideböcker över skidturer, 
vilket tidigare inte varit lätt att hitta. Strax utanför byn ligger 
Vado di Pezza och Rifugio del Lupo – varghyttan. Det är här vi 
gör våra sista turer under detta vårt första möte med Abruzzo. 
Här är det mer svensk karaktär på bergen och vi följer en skog-
beklädd rygg som tar oss mot toppen av Punta Trento. Åket 
heter Costa del Tavola och än en gång får vi användning av vår 
björkskogsrutin i åkets nedre del. Och längst ner finns för-
stås en servering att se fram emot och som om det inte var nog: 
Idag blir det ju afterski i Rom.  *

abruzzo

»När vi ligger i gräset och tittar ut 
över dalgången söderut känns det 
overkligt, igen. Bara två timmar 
från Rom och vi har just avslutat 
ett stort skidåk!«
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toppturer i Abruzzerna

» Läge
Landskapet Abruzzo ligger på mitt 
på den italienska stöveln, på östra 
sidan. Bergen här är som en kom-
bination av skandinaviska fjäll och 
alperna. det finns ett stort urval 
av skidturer och ett 20-tal små 
skidorter. Flera turer kan inledas 
från liftar. 

i området finns tre större bergs-
massiv, Sibbilini, Gran Sasso och 
Maiella. Snötillgången kan variera 
stort mellan olika områden. under 
åka Skidors besök i mitten av mars 
2012 låg snögränsen så lågt som 
800 meter i vissa dalar. Vid samma 
tid var det svårt att hitta snö på 
den höjden i alperna.

» resA 
Både SAS och Norwegian flyger 
från Sverige till Rom. sas.se, nor-
wegian.com Från flygplatsen Fiumi-
cino når du abruzzo med hyrbil på 
1,5-2 timmar. holidayautos.se
För allmän turistinformation om 
italien eller hjälp med något speci-
fikt i abruzzo kontakta italienska 
statens turistbyrå i Stockholm, 
08-545 68 330 eller  
italiantouristoffice.se.  rome.info

» Boende
Det bästa är att boka boende efter 
var snön finns, samtidigt som det 
kan vara en god idé att boka de 
första en-två nätterna i förväg. 
Hotell nido dell’aquila, vid foten 
av Corno Grande i nationalparken 
Gran Sasso är en bra utgång-
spunkt. nidodellaquila.it

 
» Berget
Corno Grande ligger i national-
parken Gran Sasso och är med sina 
2 912 meter den högsta toppen i 
bergskedjan apenninerna. Berget 
består egentligen av tre sam-
mansatta toppar och en lite mer 
åtskild som nyligen döpts efter 
påven Johannes Paulus.  
gransassolagapark.it

» skidområde
Skidområdet Campo imperatore 
är en bra utgångspunkt för turer. 
Skidsystemet ligger vid Gran Sasso-
massivet och är områdets största 
med fin utsikt över toppen Corno 
Grande. Hotell Campo imperatore 
är för övrigt känt för att ha varit 
Mussolinis fängelse under 1943 

innan han blev fritagen av tyska 
fallskärmsjägare. 
På områdets hemsida finns bland 
annat en webbkamera som ger 
indikation på snöförhållanden. 
ilgransasso.it

» säsong
Perioden från mitten av februari 
till mitten av mars är bäst för 
toppturer. Området ligger långt 
söderut i europa och solen blir 
intensiv redan från slutet av mars. 
(Glöm inte solskyddet!) 

Om du å andra sidan befinner 
du dig i rom av någon anledning 
och känner att du vill åka skidor 

en helg i januari är tipset att kolla 
webbkameran och bestämma dig 
utifrån den. denna vinter öppnade 
Campo imperatore 28 december 
och området marknadsför sig som 
ett ”freeride paradise”. Med lite tur 
kan du ha episka lössnödagar här.

pesCArA

rom

ABruZZo

Corno grAnde


