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Alpernas 
längsta 

skidresa
Han klistrade på stighudarna i Österrike och drog på skidtur via 

Italien och Schweiz mot Medelhavet i Frankrike. Två vintrar  
senare väntar bergsguiden Per Ås fortfarande på att den  

stora alptraversen ska gå i mål.
Text: Gunnar Andersson  Foto: Lars Thulin

Sol och nysnö i april, och vi är 
ensamma på berget. I Alperna 
kan du gå på tur långt in i maj.
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När Åka Skidor glider in har den stora alptra
versen nått fram till naturreservatet Queyras 
i Frankrikes södra alper. En by vid vägs ände, 
miltals bortom de trånga kanjoner som vind
lar vardagen på avstånd. Det är gammaldags 
rustikt, tyst och närmast folktomt. Några äldre 
släpliftar hänger övergivna ute på de branta 
betesfälten och Per Ås har turpjäxorna på. 

Han har redan tagit farväl av förra veckans 
grupp och välkomnar oss till den nya. Vi ska 
öppna med en kortare testtur för att få ordning 
på ryggsäckar och turbindningar. Det ser lovan
de ut. Skapligt med nysnö under klippklädda 
toppkammar och inga andra spår. Vi gissar att 
det ska ta fyra timmar att nå den långa ravin 
som ligger osynlig från byn. Ett superåk, påstår 
Per, fastän han aldrig varit där förut. 

Sedan den stora alptraversen startade har i 
stort sett vartenda åk varit en nyhet för bergs

guiden Per Ås och hans gäster. Det var i februari 
i fjol som de klistrade på stighudarna borta vid 
Bad Gastein i Österrike för att följa Alpernas 
vassa ryggrad västerut. Först mot italienska Syd
tyrolen och därifrån tillbaka in i Österrike, och 
skidorten Hintertux. Vidare genom Silvretta
massivet och in i Schweiz, ända till Simplon
passet strax innan skidorten SaasFee. 

Nästa vinter fortsatte den stora alptraversen till 
Monte Bianco och italienska skidorten Cour
mayeur, för att vika söderut mot den franska 
nationalparken Vanoise vid skidorten Val d’Isère 
och Alpes Maritimes nere vid Medelhavet. Två 
vintrar, 100 dagar, 1 250 kilometer och 90 000 
höjdmeter med nya gäster varje vecka. Man 
har slitit uppför och njutit utför, övernattat i 
bergshyttor och i små alpbyar som du aldrig 
någonsin hört talas om. Ständigt på väg mot 

nya vyer bland nya storfjäll. Nu återstår bara 
den allra sista etappen till Medelhavet. Vi är 
fem dagar från strandpartyt i staden Nice, men 
Per vill inte fortsätta.

– Nysnön kommer inte att hålla, menar Per. 
Här finns förvisso ett rejält med täcke och 

varenda fjällsida ligger ospårad, men månaden 
heter april och för bara några dagar sedan var 
det barmark upp över trädgränsen. 

Det betyder att snön saknar botten och 
kläcker blixtsnabbt på de sydsluttningar som 
ska leda oss mot Medelhavet. 

– Jag gör alptraversen med betalande kun
der och då måste varje etapp ge bra åkning. Jag 
måste leverera en bra produkt. Hade jag gått 
själv hade jag varit i mål för länge sedan. Nu 
blev det en ganska långsam upptäcktsresa och 
det var så jag ville ha det.

Sportsprestation hade varit enklare. Med 
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”Vi gissar att det ska ta fyra timmar att nå den långa ravinen. 
Ett superåk, påstår Per, fastän han aldrig varit där förut.”

Artikelförfattaren sackar efter redan i första motlutet.
Per funderar på om han ska hinna till Medel-
havet innan snön smälter.
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gäster i släptåg hamnade logistiken på Mount 
Everestnivå. Varje veckoetapp måste avslutas 
på orter varifrån följande grupp kunde starta 
utan att ta knäcken på kontorskropparna. De 
måste dyka upp i rätt tid på rätt flygplats och 
med rätt utrustning, och till detta behövdes 
transfer, och bokade boenden på ställen som 
Per tidigare aldrig hört talas om. Och eftersom 
varje ny grupp aldrig återkom till startplatsen 
måste Per ha koll på åkarnas prestationsför
måga redan innan de dök upp. Därför kunde 
endast stamgäster och pålitliga vänner komma 
på fråga. 

Per bestämde sig snabbt för att skaffa en 
hjälpguide och en komfortabel minibuss, samt 
att gardera med tio kompletta turutrustningar.

– Sedan gällde det att övertala kunderna 
om att det var alpin turåkning som gällde för 
kommande vinter. Dom fick bara lov att lita på 
mig, berättar Per.

Grundläggande för framgången blev att 
Per intuitivt accepterade den gyllene devis som 
säger att amatörer imiterar och professionella 
stjäl. Alptraversen har givetvis gjorts förr och 
Alperna är fullt av skidleder i alla riktningar. 
Alltså mixades välkända långturer med guld

korn ur tidigare sportprestationer till 14 vecko
långa etapper. Därefter skulle projektet för
ankras hos familjen. Dottern var vid tillfället 
tretton år. Sonen hade inte ens börjat gå och 
någonstans där torde de flesta av oss ha kvävt 
idén i sin linda, men fru Josefin tyckte att det 
lät lysande, förutsatt att hon kunde följa med 
på ett par etapper. Bor man i den franska off
pistskidorten La Grave är alpina utmaningar 
vardagsmat och jobbar man dessutom, som 
Josefin, med stora segeltävlingar som Volvo 
Ocean Race blir det ju ändå bara frågan om en 
skidtur mellan alphyttor.

Den stora alptraversen skulle starta med skid
bestigning av Alpernas ostligaste 3 000meter
stopp: Ankogel i Österrike, men så blev det 
inte. Det snöade alldeles för mycket.

– Vi åkte grymt bra puder under första 
veckorna i februari 2006 och eftersom många 
hyttor ännu inte hunnit öppna såg vi vare sig 
andra åkare eller spår. Det var äkta expeditions
känsla, minns Per. 

I de inledande etapperna ingick även alp
traversens tyngsta dag med 2 000 höjdmeter 
uppför. 

– Normalt gjorde vi tusen meter höjd om 
dagen och utnyttjade liftar maximalt. Tvingar 
du folk att göra över 1 500 höjdmeter kommer 
skadorna. Skavsår, ömma ljumskar och förfrys
ningar. 

Den stora alptraversen befann sig strax 
söder om skidorten Hintertux i Österrike när 
en brant passage sög alltför mycket tid och 
skymningen kom med dimma. Mellan grup
pen och den obemannade hyttan låg en obe
kant glaciär, varför man tvingades att knyta in 
sig i replag och glida efter kompass innan man 
slutligen kunde skotta fram dörren i pannlamp
ornas sken. 

En annan gång föll 80 centimeter snö sam
tidigt som temperaturen steg från minus 18 gra
der till plus två och Per beslutade att gruppen 
skulle stanna kvar i hyttan.

– Några blev sura, berättar Per och skakar 
på huvudet.

En korkad reaktion givetvis. Lavinfaran 
var ju hysterisk. Ändå reagerar vi så där. Bergs
guiders beslut verkar ofta så improviserade och 
fyllda av svårmätbara parametrar som bergens 
form och höjd, snöns mängd och historia, vind 
och väder, tidpunkt och tidigare erfarenhet. 

”Tvingar du folk att göra över 1 500 höjdmeter kommer  
skadorna. Skavsår, ömma ljumskar och förfrysningar.”

Byn Sainte Véran i naturreservatet Queyras i 
södra franska Alperna. Tyst och nästan öde.



Reaktionen var ungefär densamma när Per Ås 
meddelar att den stora alptraversen inte ska 
fortsätta mot Medelhavet och att vi istället ska 
göra toppturer bland bergen i en okänd fransk 
avkrok. Klart att vi blir besvikna, fastän vi vet 
att Per läst landskapet korrekt och noga kalkyl
erat våra möjligheter. 

Men, och detta är viktigt, till varje bergs
guides beslut ska också läggas en personlighet, 
ty liksom i alla andra yrken nöjer sig de flesta 
med att försöka utföra vad som förväntas. Där 
utöver finns några som vill något mer: tjäna 
pengar, bli berömd eller upptäcka världen. 

Per Ås tillhör de nyfikna. Det är därför som 

vi skidat upp till en okänd snökorridor bland 
aldrig tidigare besökta alper. Ett bra beslut ska 
det visa sig. Det inser vi så snart vi kommit 
upp bland topparna och kan blicka ned över 
utsteget. 

– Plocka av stighudarna, beordrar Per 
medan han ensam försvinner ned bakom den 
stora klippan. 

Minuter senare kommer signalen som säger 
att allt är okej. Vi hasar dit och Per pekar med 
hela staven. 

– Den är bred och ganska brant, och fort
sätter ända ned till dalen!

Vi lyssnar, nervöst förväntansfulla. Snön 
ligger kall och i skugga. Per har hittar puder 
i april. Han ser nöjd ut och han har all anled
ning. Om inte annat så för att ha haft förmånen 
att stå på lagg sedan 1987. Det var då han kom 
till Chamonix. 

– Jag var 18 år, stirrade upp mot bergen 
och tänkte: ”Nu behöver jag aldrig mer komma 
hem.” 

Per fixade jobb i en skiduthyrning och hittade 
en kökssoffa i en röjarkvart, där det gällde att 
sova allt vad som gick medan de andra var ute 
och brölade på byn. I samma veva träffade Per 
en annan Per; nämligen den blivande offpistle
gendaren Pelle Lång, som var fotomodell. Per 
blev också fotomodell och flyttade in hos Pelle.

– Pelle var 27 år och jag undrade hur det var 
möjligt att hålla på med skidåkning så länge.

Pelle Lång hade även en brittisk polare som 
köpte ett hotell i den dittills okända bondhålan 
La Grave, hösten 1989. Pelle blev skidguide på 
hotellet. Nästa vinter jobbade även Per där: 
dukade frukost, skjutsade gästerna till liften, 
åkte med gästerna på berget, skjutsade gästerna 
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Per Ås
Bergsguide
Ålder 38
Bor I den lilla byn Les Hières utanför La Grave 
i Frankrike men kommer ursprungligen från 
Långedrag i Göteborg.
Familj Hustrun Josefin och barnen Ronja (13)  
och Luka (3)
Meriter Var skidfilmsstjärna i de tidiga Pelicans-
filmerna, föregångarna till Free Radicals

Per är UIAGM/SBO-certifierad bergsguide. Han 
brukar vara kraftigt bokad och bestämmer i hög 
utsträckning själv vad du kommer att få göra. 
Hör av dig i tid om du vill med till Medelhavet. 
Tel: 070 508 15 62 eller per@peras.se

En lagom råbarkad min hör till varje 
bergsguides repetoar, även Per Ås.
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”Aningen vindpackadsnö ger exakta svar och vi väljer  
våra åklinjer; tar för oss vad vi förmår. Tillfället lär inte 

återkomma. Knappast platsen heller.” 

Johanna Tiensuu-Stålnacke i storform på telisar. 
Osmart skidval för turåkning i Alperna, där alpina 
prylar fungerar säkrare och bättre, men här går 
det verkligen undan.

Per Ås spanar missnöjt och André Prtic’ sliter för att 
få fäste på vindpolerad skare. Morgonen är svinkall.



från afterskin till hotellet, serverade middag och 
diskade. Sju dagar i veckan.

Vi som gillade stuket i La Grave minns 
honom som en enastående skicklig friåkare som 
flöt utför berget på ett sätt som sällan sågs på 
dåtidens långsmala skidor. Han hade perfekt 
kroppskontroll och blev fotografernas favorit, 
men ärligt talat så var han också lite tråkig. Så 
förbaskat blyg.

– Och inte brydde jag mig om kringaktivi
terna heller, skrattar Per.

Det sista betyder att han inte nyttjade alko
hol, vilket antagligen är ganska självklart för en 
ung man som vuxit upp i Pingstkyrkan. Eller 
ungefär lika givet som att Per numera dricker 
vin som en fransos.  

– Är du fortfarande troende?
– Jag är med i Göteborgsförsamlingen. Till 

sommaren ska jag bestiga Noaks berg Ararat, 
5 165 meter över havet, i Turkiet tillsammans 
några bekanta därifrån, bland annat min pappa. 
Det ser jag fram emot.

Kanske är det just detta rättframma drag 
i Pers livsåskådning som gör att han emellan
åt utstrålar en sådan trygghet att man nästan 
blir irriterad. Aldrig syns det där nyfrälsta och 
aningen överlägsna flin som pryder svenska 
gospelkörer. Istället är attityden så trivsamt cool 
att du omedelbart slutar noja inför den där snö
fyllda rännan som försvinner ut i tomma intet 
bland klipporna nedanför. Per ger dig order 
utan att höja rösten. Du fattar instinktivt när 

det pendlar från underhållning till seriositet.
– Man blir kär i Per, kommenterar bergs

guideskollegan Stefan Palm. 
Stefan och Pia Palm började jobba på La 

Gravehotellet 1995. Då hade den vita världens 
skidtidningar tjatat tillräckligt om byn med det 
stora offpistfjället för att fylla hotellet till brist
ningsgränsen. Något som krävde en seriösare 
organisation. 

– Stefan hade precis blivit bergsguide och 
första dagen på berget frågade han om vi kunde 
ta ett åk medan gästerna åt lunch. Sedan dess 
har vi varit vänner, berättar Per.

Under Stefans inflytande insåg Per att fram
tidens La Graveturister knappast skulle nöja 
sig med att hänga på en glad friåkare. Därför 
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”Per Ås tillhör de nyfikna. Det är därför som vi skidat upp till 
en okänd snökorridor bland aldrig tidigare besökta alper.”
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blev det bergsguidesexamen 1999. Två år senare 
blir han och Stefan invalda i La Graves bergs
guidesbyrå. 

– När jag kom till La Grave fanns det en 
ensam bergsguide som knappt försörjde sig. Idag 
är vi 24 aktiva guider och byrån är Frankrikes 
näst största. Det säger en del om utvecklingen.

Det säger också en del om Pers egen utveck
ling. Inträdet i bergsguidesbyrån innebar ett 
erkännande bland lokala kollegor, vilket i sin 
tur stärkte Pers internationella status. Här hade 
Per kunnat göra som bergsguider brukar göra i 
samma situation och inrätta ett relativt bekvämt 
familjeliv genom att inrikta verksamheten på 
standardiserade dagsturer kring hembyn. Istäl
let kokar han ihop den stora alptraversen.

– Traversen blev en fantastisk upplevelse. Jag 
har funnit större äventyrsmöjligheter än vad jag 
kommersiellt kommer att kunna hantera. Fram
för allt imponerade Österrike med välskötta 
hyttor, fina turer och vänliga bemötanden. 

Bästa åkningen? 
– Omöjligt att säga, men jag återkommer 

ofta till sträckan från skidorten Hintertux till 
Brennerpasset i Österrike. Vi fick fantastiska 
puderåk och tog sluttningar som sällan rörs.

Andra etapper var mindre lysande. Vid 
omstarten vintern 2007 var det barmark. 

– Vi hade många usla åkdagar inledningsvis 
i vintras. Sedan vände det, berättar Per. 

Etappen innan Åka Skidor dyker upp fick avbry
tas i förtid. Gruppen höll på att snöa inne och 
missa flygen, men det var deras bekymmer. Här 
serveras en superlång korridor med färsk kall
snö i april. Tusen höjdmeter från utsteget till 
bäcken i dalen. Försiktigt och på kontrollerade 
svängar smyger vi vidare till andra stannplat
sen. Per förklarar hur rännan snart kommer att 
böjas, breddas och ge tryggare sikt. Han säger 
att vi snart kan åka fritt, förutsatt att vi håller 
visst avstånd till en solvarm bergvägg som kan 
orsaka stenras, samt att vi samlar ihop gruppen 
där den grovstammade barrskogen tar emot.

Artigt fegar vi igång. En i taget för att 
slippa störas av framförvarande åkares snörök 
eller oberäknade kursändringar. Aningen vind
packad snö ger exakta svar och vi väljer våra 
åklinjer; tar för oss vad vi förmår. Tillfället lär 
inte återkomma. Knappast platsen heller. Själv 
siktar jag på min polare som rusar långt där nere 
och plötsligt smäller i en osynlig skarkant så att 

kroppen böjer framåt, samtidigt som höger
skidan visar belagen akterut. Han balanserar 
enbent och får tillbaka skidan under kroppen, 
men snedvrider i bakvikt med ena brättet som 
spegel framför ansiktet. Bindningarna löser ut. 
Landningen är mycket mjuk.

Väl nere vid bäcken fyller vi på med vat
ten, drar på stighudarna igen och knatar till 
en hytta i dalgången bredvid. Där improviserar 
vi afterski och beställer middag, och på så sätt 
seglar dagar till vecka. Vi gör en eller ett par 
skidbestigningar om dagen, utan att den stora 
alptraversen kommer närmare Medelhavet. En 
förträfflig tillvaro, där tröttheten vinner varje 
dessert och själen knyter samman med naturen 
på ett sätt som bara skidåkare förunnas. 

Och just som dessa minnesbilder syns verk
liga ringer Per Ås från ett regnigt Frankrike och 
berättar att pappa PerOve bestigit Ararat, och 
att första snön pudrat topparna på glaciärfjället 
framför vardagsrumsfönstret i La Grave. 

I dagsläget kommer han att tvingas göra 
Medelhavsetappen i omgångar. Så många har 
hört av sig och statistiken säger att snön håller 
måttet var tredje vinter. Vi kan bara vänta och 
hoppas. f
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”Väl nere vid bäcken fyller vi på med vatten, drar på stig 
hudarna igen och knatar till en hytta i dalgången bredvid.”

Vi lämnar Visohyttan, 2460 meter över h.

Äntligen after ski, menar Gunnar Andersson 
och Mats nyhage.
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