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Har du också upptäckt tjusningen med earn your turns? Har du också  
fastnat för den monotona sensationen att med egen muskelkraft ta dig ut 

i riktigt vild bergsmiljö? Bra, då kanske du är mogen för ett av de största 
äventyren för den som gillar skidåkning både uppför och utför. Active 

Escapes redaktör har gått den mest klassiska av alla skidturer.
Text Niclas Sjögren. Foto Felix S:t Clair-Renard.



Haute Route



060  |  www.escape360.com

et gör ont. Överallt. De yttre fotknölarna 
på båda fötterna saknar skinn. Höger-
fotens blödande häl kladdar ner nästan 

hela ullstrumpan och det blir ett obehagligt släpp i häl-
greppet varje steg uppför. Jag har sedan slutet av 80-talet 
i artikel efter artikel betonat vikten av att inte gå på skidtur 
i nya pjäxor. Men i ett svagt ögonblick har jag nu ändå på 
något sätt lyckats lura mig själv att välja de där nya sköna 
lätta pjäxorna istället för mina inkörda. Baksidan på låren 
krampar om jag står stilla längre än någon minut. Min brän-
da näsa ömsar skinn, läpparna är som björknäver. Jag har 
skurit upp ett finger på isyxan när jag packade ryggsäcken 
på morgonen. En molande höghöjdshuvudvärk biter sig 
envist fast här uppe på nästan 3 000 meter över havet. Det 
smakar blod i munnen och sticker lite obehagligt i lungorna 
när jag tar djupa andetag. Ryggsäckens bärsystem gnager 
sig ner i axlarna och så gott som hela kroppen badar i en 
klibbig smärta. Jag har svårt att fokusera tankarna men 
jag hittar ändå rytmen. Vänster lyft skida framåt. Höger 
lyft skida framåt. Vänster höger. Små steg. Inte stanna. 
Lugn och fin. Lite närmare. Snart framme. Höger vänster. 
Andningen, glöm inte andningen. När jag dricker lite för 
girigt eller tuggar i mig lite nötter och russin missar jag ofta 
något andetag och får liksom andas ikapp. Byt grepp på sta-
ven närmast berget. Höger vänster. Höger. Vänster. Höger 
vänster. Det är dag fyra av sju på turen och jag är utomor-
dentligt lycklig. Jag kommer inte att dö idag heller och jag 
känner att jag kommer att klara mig hela vägen till Zermatt, 
bara några dagsetapper bort. Där ser jag stugan vi ska sova 
i under natten och snart har jag och resten av gruppen tak 
över huvudet och varm mat i magen.

Vi inledde hela arrangemanget med att fettladda med 
färsk gåslever hemma hos fotografen Felix S:t Clair-Renard 
i Argentiére, ovanför Chamonix, några dagar tidigare. Det 
är den klassiska utgångspunkten för en klassisk Haute 
Route, det vill säga den höga vägen mellan Alpernas huvud-
städer Chamonix och Zermatt. Från Alpernas högsta berg 
Mont Blanc till Alpernas snyggaste berg Matterhorn. För-
sta gången någon gick från Chamonix till Zermatt var en 
sommar i mitten av 1800-talet då engelska pionjärer i The 
Alpine Club invigde den höga vägen, the high alpine road, 
som dom själva kallade den. Drygt 50 år senare gjorde flera 
grupper, inte minst franska, inspirerade av engelsmännen, 
denna tur på skidor vintertid. Den skulle givetvis komma 
att byta namn till det franska La haute route. Några av de 
mest omtalade hjältarna i sammanhanget är legendariske 
Chamonixguiden Joseph Ravanel (kallad Le rouge) och 
en doktor Payot som genomförde en nästan fullständig tur 
1903 och lyckades fullt ut 1911. Att lägga till denna bravad är 
att de konstigt nog gick i januari, då snöstormar är mycket 
frekventa, kylan är bitter och då ljuset försvinner tidigt på 
kvällen. Idag gör man det enklare för sig – man går helst 
på vårvintern. Vi prickade in en påskvecka med alla typer 
av väder.

Kvällen innan vi ger oss av går vår guide Per Ås igenom 
den ganska digra utrustningslistan. Säkerhetsutrustning. 
Extra kläder. Energimat. Lavinsond. Spade. Stegjärn. Stig-
hudar. Lavinsändare. Vattenflaskor. Extra strumpor. Skav-
sårsplåster. Och en drös andra saker som ska göra vår tur 
angenäm och att våra ryggsäckar väger in på runt tolv kilo »

styck. Fotografer och guider får givetvis släpa på ytterligare 
några extra kilon men det är definitivt inget som sinkar vår 
grupp på två guider, en fotograf och nio andra deltagare. 
La haute route är visserligen ingen K2-expedition, men om 
man har lite otur eller är slarvig kan det lätt bli skarpt läge. 
Hur man än bär sig åt gör det ont och är slitsamt. Elva mil 
och drygt 6 000 höjdmeter låter inte så mycket på en vecka, 
men det är definitivt ingen walk in the park. På vissa expo-
nerade passager får man helt enkelt inte ramla om man vill 
fortsätta fylla år. Bryter man ett ben och det är dåligt heli-
kopterväder blir det om inte livsfarligt åtminstone enormt 
krångligt. Men man är aldrig längre från civilsationen än 
att det på några timmar går att ta sig ner till någon by för att 
söka skydd från snöstorm eller att söka läkarhjälp.

Vädret är minst sagt dynamiskt. Vi får allt väder. Ste-
kande vindstilla soligt. Och rytande stökande stormigt. 
När ovädret drar in, bara ett par dagar in på turen, är vi 
inte långt från Pigne d’Arolla, turens högsta topp på nästan  
4 000 meter. Då märker vi med all önskvärd tydlighet att 
man inte bör gå La haute route utan guide. Visst, om väd-
ret är helt stabilt, lavinfaran obefintlig, du har bestämt dig 
för att inte råka göra dig illa och du är en god orienterare 
så kan du givetvis göra hela turen utan guide. Men så snart 
det oförutsedda händer är du glad om du har med en Per 
Ås, bergsguide, UIAGM (Union Internationale des Asso-
ciations de Guides de Montagnes), och en assisterande 
bergsguideaspirant, Christian Türk, att hålla i handen. 
Dessutom snokar våra guider reda på den för tillfället bästa 
snön. Vi knatar på i 40 centimeter djup nysnö uppför Gla-
cier de la Luette. Sikten är bara några skidlängder när det 
är som värst men snön är fin och det känns verkligen att vi 
lämnar vår komfortzon för en stund. Här krymper margi-

equiatem qui blanis am, tem faccullaut ped et pari offictus ut 
re quas es dellor aut repudi quatem ium cus enimpos anduntur 
maxima consectur si dolorionsent aut re possunt faccum face-
pero cor re des velectas modit, odic te et ut aperum eos volectet 
paritis nihicillit officium arum.
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Cross-Out

nic
Replacement Text
Dagens uppdrag slutfört. Av med stidhudarna. Ställ ihop skidorna. Ta av isyxan från ryggsäcken. Kolhydratsladda. Sov. Gå upp innan soluppgången. Ät frukost. På med stidhudarna. Same procedure as yesterday.



Haute Route

”Hur man än bär sig åt gör det ont och är slitsamt.  
Elva mil och drygt 6 000 höjdmeter låter inte så mycket på 
en vecka, men det är definitivt ingen walk in the park.” 



”Vi rör oss i Alpernas mest dramatiska område. Omgivna  
av 4 000-meterstoppar, glaciärer och lodräta nordväggar smyger  
vi oss fram. Små flugskitar i det storslagna.” 

Haute Route



»

nalerna och man känner tydligt sin litenhet och hur lätt vi 
ruskas om av moder natur. När snöstormen slår till tar vi 
oss ner från hög höjd för ett snabbt lyxigt besök i byn Arolla 
där vi pumpar liftburen puder i en dag medan stormen drar 
vidare mot sydost. Vi får först 1 000 höjdmeter puder ner 
till liftstationen och sen ytterligare 500 med varje liftåk - 
en oväntad bonus på en skidtur av den här kalibern. När vi 
efter ett dygn åter ska upp på hög höjd startar vi lite extra 
tidigt. 04.00 är vi på benen och packar prylar, trycker i oss 
frukost och vimsar iväg. Nattens snöfall har bäddat in dalen 
i ett ljuddämpande vitt täcke. Ljuskäglorna från våra pann-
lampor kastar sig ut i mörkret. En fuktkall dimma dansar 
ner från passet vi ska ta oss över. Innan vi gått oss varma 
ryser jag till några gånger. Av kölden, av mörkret, av eufori.

Att ägna hela dagarna åt att gå med stighudar klistrade 
under skidorna är ett ganska styvt jobb och det tar några 
dagar innan man acklimatiserat sig till höjden. Man går 
mestadels på höjd mellan 2 000 och 3 000 meter över havet. 
Och att sova på hög höjd, till exempel den sista natten på 
Cabane de Bertol 3 311 meter över havet, gör i alla fall min 
sömn sönderhackad och orolig. 

Jag kan inte tänka mig en bättre teambuilding än Haute 
Route. Trots att en stor del av dagen går åt till att transpor-
tera sig genom den vilda terrängen blir det mycket tid för 
umgänge. Man lär känna varandra ganska väl på ganska 
kort tid. Fikaraster. Umbäranden. Slit och släp. Smärta och 
sträva upplevelser. Utmattning. Lagarbete. Wille till exem-
pel, han far runt som värsta fluffern. Hjälper till. Bär nån 
pryl. Bjuder på en godis. Vi utvecklar snabbt en jargong. 
Ja, ni ser ju, jag bryr mig inte ens om att förklara vad en 
fluffer är. Det där Youtubeklippet med Dorsin blir ett slags 
mantra. ”Det är bögarnas fel”. Självklart. Skulle heliskråing 
kunna bli en kommersiell framgång, frågar vi oss? Vi pratar 
Higgspartikeln och hur f-n man kan upptäcka något så litet 
som existerar i så korta ögonblick. Det visar sig att Chris-
tian pluggar teknisk fysik vid sidan av guideutbildningen. 
Jag ska inte överdriva och säga att han förklarar kvantfy-
sik så att jag förstår, men jag är i alla fall förvirrad på en 
högra nivå än tidigare. Vi diskuterar huruvida Zlatan är 
överskattad. Gemensamma vänner avhandlas. Putin. Liv 
och död. Varför man inte känner att man lever förrän man 
är riktigt på gränsen av den egna förmågan. Vi pratar även 
om att vi återupplever Lasse Åbergs sällskapsresanfilm 
Snowroller varje gång Felix S:t Clair-Renard stoppar oss 
för att åka före och ta en bild på gruppen när vi ska nerför 
något lössnöhang. Det är ju precis som i filmen där Felix S:t 
Clair-Renard spelar sig själv som fotografen Felix S:t Clair-
Renard. Vi skrattar så vi kiknar då – men så här i efterhand 
är det givetvis inte lika vansinnigt kul. Men ni förstår säkert 
känslan.

Man glömmer sitt vanliga liv. Sitt vanliga jag. Man läm-
nar ut sig åt varandra. Man blottar sig både fysiskt och psy-
kiskt. Man sover axel mot axel i sovsalar som skakar av din 
sänggrannes snarkningar. Och efter några dagar på hög 
höjd, så pass ansträngd att man inte kan tänka längre än till 
själva transporten av den egna kroppen och energipåfyll-
ning plus dricka, hamnar man liksom bredvid tillvaron. Är 
jag bara en liten Higgspartikel som existerar i en bråkdel av 
ett ögonblick med en försvinnande energiladdning? Svårt 
att säga. När det gäller energi hamnar vi till slut vid ännu 
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equiatem qui blanis am, 
tem faccullaut ped et pari 
offictus ut re quas es del-
lor aut repudi quatem ium 
cus enimpos anduntur 
maxima consectur.

nic
Cross-Out

nic
Replacement Text
Glaciärens tillbakadragande har gjort sista biten upp till Canbane de Bertol ganska  exponerad. Vi håller hårt i stegarna och försöker att inte tänka på vad som skulle hända om pjäxan slinter.
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equiatem qui blanis am, tem faccullaut ped et pari offictus ut 
re quas es dellor aut repudi quatem ium cus enimpos anduntur 
maxima consectur si dolorionsent aut re possunt faccum face-
pero cor re des velectas modit, odic te et ut aperum eos volectet 
paritis nihicillit officium arum.

equiatem qui blanis am, tem faccullaut ped et pari offictus ut 
re quas es dellor aut repudi quatem ium cus enimpos anduntur 
maxima consectur si dolorionsent aut re possunt faccum face-
pero cor re des velectas modit, odic te et ut aperum eos volectet 
paritis nihicillit officium arum.

nic
Cross-Out

nic
Replacement Text
Vi leker leken "Var är lavinsändaren". Enkelt när det är bra väder och det inte är panik. Svårare när du vet att kompisen ligger i en betonghård lavinkägla. Någonstans.

nic
Cross-Out

nic
Replacement Text
En liten, liten del av tiden på La haute route spenderar du med utförsåkning. Liten men naggande gpd.
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equiatem qui blanis am, tem faccullaut ped et pari offictus ut 
re quas es dellor aut repudi quatem ium cus enimpos anduntur 
maxima consectur si dolorionsent aut re possunt faccum face-
pero cor re des velectas modit, odic te et ut aperum eos volectet 
paritis nihicillit officium arum.

FAKTA HAUTE ROUTE
Världens mest beryktade 
skidtur går mellan Chamonix 
(Argentiére) och Zermatt. I runda 
slängar handlar det om elva mil 
och 6 000 höjdmeter. Och det 
är egentligen höjdmeterna man 
ska fokusera på. Räkna med 
sju dagars tur och gärna någon 
skitväderdag.

Ungefär 3 000 går La haute route 
varje år. Säsongen börjar i slutet 
av mars, innan dess är vädret för 
hårt. Du sover i stugor med hel-
pension. Sovplats bokas i god tid, 
gärna ett par månader i förväg. 
Under turen passerar man mer än 
20 glaciärer och ett tiotal pass.

Vem kan gå La haute route? 
Du bör ha skidvana och kunna 
ta dig utför i alla typer av fören. 
Ju bättre tränad du är, desto 
skönare blir turen. Det är heller 
ingen nackdel om du tidigare 
gått på stighudar och skarjärn.

Behövs auktoriserad bergs-
guide? Nej, men ja. Turen blir 
trevligare och säkrare plus att du 
får ut mer av skidåkningen om 
du anlitar en bergsguide. Dess-
utom kan guiden vara behjälplig 
med att boka sovplatser och fixa 
med hyrutrustning. Kort sagt: 
bergsguide gör La haute route 
lite bättre.

Utrustning? Hyr på plats om du 
inte har egen utrustning, men 
gå helst i dina egna inkörda 
randonnéepjäxor. Traditionella 
slalompjäxor gör turen onödigt 
klumpig och tung.

Fyra vägar: I princip finns det 
fyra sätt att ta sig an La haute 
route. Den klassiska, den his-
toriska, den ortodoxa eller den 
omvända.

ett middagsbord. Ännu en mycket enkel men energirik 
trerätters middag. Crillas mycket avancerade pulsmätare 
berättar att han borde vila åtminstone 120 timmar innan 
nästa träningspass. Det går inte. För imorgon ska han hasa 
åtminstone 1 000 höjdmeter uppåt. Igen.

Vi rör oss i Alpernas mest dramatiska område. Omgivna 
av 4 000-meterstoppar, glaciärer och lodräta nordväggar 
smyger vi oss fram. Små flugskitar i det storslagna. Små 
Higgspartiklar, nyckfullt existerande, virrande i ett mycket 
större sammanhang. Obetydliga rörliga prickar i det stora 
vita. Hela tiden på gränsen till vår förmåga. Hela tiden en 
kamp mot det egna psyket, de mjölksyrestinna låren och 
gravitationen. Det slår mig att vi lever ungefär som bönder-
na gjorde här förr i tiden. Vi går upp före soluppgången och 
jobbar hårt med kroppen tills det blir mörkt. Vid halv nio 
på kvällen börjar vi skruva på oss och undrar om man får gå 
och lägga sig. Det får man. Vi äter den stabbiga energirika 
maten bönderna har ätit här i århundraden. Rösti, fondue, 
pasta, bröd, ost, korv. Nötter, torkad frukt. Stora portioner. 
Dubbla portioner. Möjligtvis en öl till after ski, före maten. 
Vatten och vin till middagen. Ingen äter powerbars eller 
andra mer high tech-betonade produkter. Ingen sport-
dryck. Det är back to basic och vi upptäcker att det enda 
som skiljer det där nya fantastiska superduperhightechge-
lékäket från riktig mat är att den riktiga maten inte förstör 
din mage och inte smakar kemifabrik. Att det dessutom är 
billigare att äta bra är bonusen som är lätt att svälja. 

sista dagen gör vi bara 600 höjdmeter uppåt. När vi pas-
serar turens sista pass och kommer ut på Stockjiglaciären 
vibrerar det i huvudet. Det liksom glädjerusar av endor-
finer. Resten är utför ner till resans mål. Vi har för egen 
maskin tagit oss genom ett av Alpernas absolut strävaste 
områden. Det är pudersnö. Jag älskar mina skidor och kär-
leken är besvarad. Nästan 2 000 höjdmeter senare sitter vi 
på Hotel Posts Brown Cow Pub och skålar i öl. Vi är svettiga, 
vi luktar illa, vi är törstiga, har tvättbjörnsolbränna och vi 
kan inte riktigt tänka oss in i att det är här det slutar. 

nic
Cross-Out

nic
Inserted Text
Det är väldigt svårt att toppa känslan som infinner sig när du sitter på Hotel Posts bar i Zermatt och känner mjölksyran klinga av i låren. En till öl, tack.
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”Vi pratar även om att vi återupplever Lasse Åbergs sällskapsresanfilm 
Snowroller varje gång Felix S:t Clair-Renard stoppar oss för att åka före 
och ta en bild på gruppen när vi ska nerför något lössnöhang.”

Bästa svängen hökarängen.
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