
030  |  www.escape360.com

säsongsavslutning

www.escape360.com  |  031  

Även om
 våren är i antågande finns m

ycket skön snö kvar att 

upptäcka. Sm
ultronställena tornar upp sig när m

an siktar på 

vårskidåkning m
ed guide. Vi har pratat m

ed en av våra  

absoluta favoritbergsguider, Per Ås, som
 har sitt basecam

p 

vid franska alporten La Grave. Här tar han dig m
ed till sina 

egna favoriter när vintersäsongen är på väg att klinga ut.

Text Niclas Sjögren. Foto Lars Thulin.

Bergsproffset  

ger sina tips



EftEr 25 år och 2 500 skiddagar, 
varav nästan två tredjedelar på stighudar, är bergsguiden  
Per Ås en trygg klippa att luta sig mot när vädret snabbt  
skiftar från solsken till snöstorm i högalpin terräng. Han 
växte upp på västkusten i Sverige men började snart hänga 
i Alperna. Från början med ambitioner som inte var större 
än att få åka mycket lagg och tillbringa säsongerna i franska 
Alperna. Men snart föddes ett intresse att förkovra sig med 
berg i fokus. Det blev bergsguideutbildning (UIAGM – Union 
internationale des associations de guide de montagne). 1997 
tog han examen och idag har han slagit ner bopålarna i den 
pyttelilla  bergsbyn Les Hieres utanför den pyttelilla bergs-
byn La Grave.

Vad är intressantast med bergsguideyrket Per?
– Variationen. Att jobba med olika säsonger, olika års-

tider. Jag är lika glad varje gång sommaren drar igång. Men 
jag kan inte tänka mig att enbart jobba med en årstid. Till 
exempel att resa med vintern till södra halvklotet när det 
blir vår här. Eller följa sommaren.

Vad gör du i vår?
– Våren i år ser ut att handla mest om Alperna för mig. 

Det blir ett par Haute Route-turer, Chamonix till Zermatt 
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alltså, och sen några fler skidturer 
runt La Grave där jag bor. En vecka  
i Monterosamassivet. Och lite till.

Varför ett liv med bergen i fokus?
– För mig var det skidåkningen som 

tog mig till bergen. Sen blev jag till slut 
även klättrare. Idag skulle jag inte göra 
en vinter som säsongare, som skibum, 
utan mitt utbyte nu är att vara i bergen, 
umgås med folk och dela med mig på 
något sätt. Det är lite svårt att förklara, 
det kanske blir lite filosofiskt. En stor 
del av mitt intresse är att umgås och 
lära känna människor och att dela med 
mig av mina erfarenheter. Jag söker 
inte det extrema på något sätt. Men det 
klart, det beror på vem betraktaren är.  
I min värld är det inte jakten på det  
värsta som är viktig. Några säkert  
tycker att mitt liv är extremt.

Vad är så speciellt med vårvintern  
i bergen?

– Ja du, för en ski touring-gubbe så 
är vårsnö lite säkrare och i regel lättare 
att bedömma än vintersnö. Man mini-
merar riskerna. Bergen är säkrare på 
våren om man ser till skidturer, vädret 
är stabilare och det är ljust längre.

Vilken är den bästa årstiden i bergen?
– Det är svårt att säga, alla års-

tider har ju sin charm. På vintern är 
det mindre folk ute, och det är lite 
ruffare, lite mer äventyr. På våren 
är det bekvämare. För mig är det en 
bekvämare produkt att leverera, på ett 
positivt sätt. Det finns hyttvärdar, det 
finns mat och vin, sovplats. Man kan 
leva ett vanligt liv, snudd på lyx men 
ändå vara ute i bergen på riktigt. Det 
är den kontrasten som mina klienter 
uppskattar mest.

– Alperna är lite lyxigare än Sve-
rige när det gäller komfort. Även om 
bergen är mer dramatiska än i Sve-
rige så kan man låta turen i Alperna 
blir hur extrem eller hur bekväm som 
helst. I princip. 

1. Haute route,  
CHamonix till Zermatt
Den höga vägen på franska. Ursprungsturen genom-
fördes sommartid, 1861 första gången, men snart 
gick man den höga vägen även vintertid, redan 1911. 
Världens mest beryktade turåkning och ett måste 
för alla som vill förkovra sig i högalpin terräng.

– Visst, det är en relativt jobbig och spektakulär tur 
men det är ändå en säker högalpin upplevelse. Det 
finns flera varianter man kan välja beroende på 
snöförhållanden samt vilket antal dagar man vill gå. 
Den vanligaste varianten just nu görs på sex dagar. 
Lägger man till ett par dagar kan man se ytterligare 
ett par dalgångar och eventuellt ta en övernattning 
på den italienska sidan.

2. topptur lyngen
Världens kanske vackraste skidåkning hittar du  
i Lyngsalperna i norra Norge. Här stupar berg på 
nästan 2 000 meter brant ner i havet. När alla dina 
kompisar åkt skidor på Lofoten och du vill bräcka  
lite åker du till Lyngen istället och känner på riktigt 
vild skidåkning.

– Det här är en stor favorit för mig. Lyngen i bra 
förhållanden är paradiset på jorden för skidturare. 
Helst gör jag turerna från båt, det är oslagbart.  
Då bor man på båten och kan enkelt bestämma  
var man vill åka skidor för dagen.
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4. ortles i sydtirol,  
italien
Ortles (Ortler på tyska) i Sydtyrolen i norra Italien är 
ett relativt nytt skidområde för många skandinaver. 
Namnet kommer av det högsta berget i området: 
Ortles 3 905 meter över havet, vilket även är det 
högsta i östra alperna utanför Berninaområdet.

– Detta är en för mig nyupptäckt pärla för vår- 
touring. Fantastiska hytter med hög standard.  
Perfekta dagsetapper som kan förlängas med 
bonusåk för den som har krafter kvar. Fina berg,  
bra mat, riktig espresso, hattar med fjädrar och 
massor av gedigen bergskultur.

5. oisansmassivet  
i frankrike
I och med att La Grave i Frankrike och Oisansområ-
det lyckades locka fler än de närmast sörjande fick 
byn status som friåkarnas Mekka. Här pratar vi kall 
nordsida, håriga nedfarter och korta liftköer. Är du 
inte riktigt seriös skidåkare kanske du har roligare 
på annat håll. 

– Mitt hemmaområde, Oisansmassivet, är ett av 
de mest utmanande turområdena i Alperna. Här 
finns branta bergspass, höga toppar och fantastisk 
skidåkning. De flesta turer innehåller moment av 
lätt klättring, firningar och glaciär. Lite ruffare, lite 
brantare. För den riktiga entusiasten, helt enkelt.

3. riksgränsen  
oCH midnattssol
Riksgränsen brukar räknas som världens nordli-
gaste skidort. Och få orter kan stoltsera med den 
speciella entusiasm och initierade skidåkarkultur 
som finns här. I slutet av maj börjar enligt många 
Riksgränsens höjdpunkt på året. Då kan man  
mitt i natten åka i solsken – något som skapar en  
alldeles egen mystisk atmosfär.

– En stor och tvättäkta klassiker helt enkelt. Här  
träffar man på sensäsongen de mest inbitna skid-
åkarna som vallfärdar hit för att få ut det sista av 
vintern. Bra stämning och varierad skidåkning.  
Allt från liftåkning och toppturer i midnattssol till 
bra helikopterskidåkning.


