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Tour de la Meije är en av Alpernas tuffare turer.  
Åka Skidors egen alpingubbe Gunnar Andersson  
drar omkring bland den franska nationalparkens  
brutala karaktärer. Ofta rädd, ständigt nöjd. 
text gunnar andersson  foto lasse thulin

Omfamna 
berget
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 Det kan tyckas märkligt. Tre dagars 
slit för ett enda vettigt åk. Plus ett par 
tillfällen fyllda av kontrollerad rädsla. 
Ändå får jag lov att räkna in Tour de 

la Meije bland mina större skidupplevelser och 
efter trettio år i svängen har jag en del att välja 
bland. Starten kunde förstås ha blivit lite smar-
tare, men kvällen innan ville min gamla kompis 
Mats bjuda på middag i sin lilla hyreslägenhet i 
La Grave och det blev mycket av det mesta, och 
ingen som ville gå hem. 

Morgonen efter skramlade vi upp med byns 
långa ägglift till avstigningen på glaciären som 
ligger 3 200 meter över havet och fann att den 
därpå följande släpliften hade snurrat igång. 
Detta kände vi särskilt stor tacksamhet inför, ty 
lungorna övade säckpipa redan vid stillastående 
och nu skulle turen starta med utförsåkning istäl-
let för uppförsgång. Vad som dock serveras är en 
brant och flera kilometer lång sydsida, där april-
solen kläckt snökristallerna till sörja och natt-
kylan frusit dess sargade yta till en fysiskt opå-
verkbar betong. Skidorna wobblade över gamla 
offpistspår och enda fungerande teknik var att 
försöka förlora mesta möjliga fallhöjd i varje 
sväng, utan att tappa balansen. Irriterande, för 
jag har gjort åket flera gånger förr och vet vad ter-
rängen annars brukar kunna bjuda på. 

Sedan klistrade vi på stighudar, formade ledet 
och sköt ena skidan före den andra in i national-
parken Les Écrins. Denna dramatiska labyrint av 
skarpa bergsryggar som i brist på liftar och alpin 
mytologi förblivit anonym för en bredare publik. 
Les Écrins är råare än andra alplandskap och sak-
nar helt de frodiga U-dalar som ofta omringar 
alpmassiven. Här har varit ytterst svårodlat och 
den tidiga alpinismens lättingar brukade klaga 
högljutt över att surt vin och skämt kött ibland 
var det enda som erbjöds i befolkningens skitiga 
boningar. 

Plötsligt stannar bergsguiden Per Ås och 
pekar upp mot en hängande glaciärkaka utmed 
dödliga stup.

– Där skulle vi ha åkt om inte släpliften öpp-
nat! Col de la Girose, tack för kaffet, kompis. Ett 
smalt och mycket exponerat pass som öppnar i 
50 graders lutning och kräver bra åkare i bra för-
hållanden. Inte jag idag. Inte där och nu.

– Behöver du rep? frågar Per när gruppen väl 
nått upp till nästa höga bergspass.

– Nej, svarar jag och vi blir överens om att 
utförsåkningen borde funka, fastän det är lika 
stenhårt som åket innan.

Allt går också som förväntat ända tills skidorna 
hänger som U:n mellan kanterna till den meter-
djupa rodelbana som hasande turåkare tidigare 
eroderat ned genom den trattformade rännans 
lilla avlopp. Jag kommer inget vart. Per skickar 
rep.

Vi hinner med ett par vida svängar innan 
näsan doppar i lunchpåsen och guidepiskan viner 
vidare under stekande sol. Ena skidan före den 
andra längs en smalnande grusrygg tills varje 
åkare försvunnit in i sin egen mekaniska mono-
toni. För oss alpingubbar är det så enkelt. Allt vi 
behöver göra är att acceptera en stunds tråkighet, 
koppla in pannbenet och längta efter att trötthe-
ten ska bli så stark att vi inte längre orkar tänka 
på den. Ett fantastiskt och lite småflummigt till-
stånd med en måluppfyllelse så sugande söt att 
du redan dagen efter vill göra om det igen. 

Det är värre för juniorerna. De förväxlar gärna 
skidbestigning med idrottsprestation, så till den 
grad att du emellanåt tycker dig kunna förnimma 
en olympisk direktsändning ur deras öron. San-
ningen som alla turåkare förr eller senare måste 
tugga i sig är att den monumentala alpnaturen 
rymmer inga besegrare och på den här turen 
måste du verkligen vara medveten om dina till-
kortakommanden för att få följa med.

– Tour de la Meije behöver inte kryddas. Även 
den enklaste varianten är tillräckligt spektakulär, 
säger bergsguiden Per Ås när vi följande morgon 
lämnar Promontoirehyttan innan solstrålarna 
ens börjat glödga graniten. 

Vi stressar för att hinna nå följande pass innan 
den stora UCPA-gruppen sätts i rörelse och bil-
dar kö. Folk på alphyttor är ruggigt morgonpigga. 
Dels för att tidig start förbättrar säkerhetsmargi-
nalen och dels för att det är så trångt i national-
parkens hyttor att samtliga sovande ändå vaknar 
så snart någon börjar skramla med ryggsäckar 
och järnskrot, men stämningen är klart social och 
hyttvärden trollar fram middagar med vin till alla 
som beställt. Vi är ju i Frankrike, där endast de 
vars axlar är hårdare än deras budget tycks kunna 
fantisera om att kocka själva. 

Morgonens branta passage måste även den 
repfiras och därefter klistrar vi stighudar nere på 
den stora glaciärhylla som kantar La Meijetop-
pens nordvägg. Platsen bjuder på ett fantastiskt 
perspektiv över La Graves välbekanta offpist-
terräng och vi får ett kortare puderåk i knädjup 
kallsnö. Här låter jag morgonens stillhet med-
vetet ligga kvar i fokus när rörelsen drar vidare, 
för åket uppe på glaciärhyllan har en närmast 
overklig placering och den följande klättringen 
uppför Serret du Savon-passagen har oroat mig i 
månader. Trehundra höjdmeter i 45 graders lut-
ning längs en tunn snösträng som slickar läskigt 
långt efter bergväggen. Jag har suttit borta i La 
Grave-liften och sett folk hänga som flugskitar 
på det här stället. Och snart klänger även jag där 
och sparkar fäste i milt sagt koncentrerat tempo. 
Höger stegjärn, vänster hand, vänster stegjärn, 
höger yxa och halvvägs till befrielsen ropar André 
att hela replaget ska ta ett par steg åt sidan så att 
han kan filma med sin stora kamera, varvid jag 
upplyser honom om att han torde äga minst en 

»Allt vi behö-
ver göra är att 
acceptera en 
stunds tråkig-
het, koppla in 
pannbenet och 
längta efter att 
tröttheten ska 
bli så stark att 
vi inte längre 
orkar tänka  
på den.«
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kroppsöppning som är lämplig till dess slutliga 
förvaring.

– Jag utgår från att Gunnar och Mats stan-
nar kvar vid hyttan medan vi andra bestiger Pic 
Oriental, säger bergsguide Per när vi solar likt två 
gamla huggormar i värmereflexen från Aiglehyt-
tans plåtvägg. 

– Rätt gissat. Vi hänger kvar och lirar lite 
fickpingis. Och varför vill ni dit? Åkningen är ju 
helt värdelös. Bara en massa vindpolerade isplät-
tar mellan stenskravlen. Det syns ju ända hit, sva-
rar jag.

Jag glömmer att André och Lars är bergsklätt-
rare, inte bara utförsåkare, och därmed finner de 
en särskild tillfredsställelse i att emellanåt få stå 
högt över allt och alla. Berget är deras prispall och 
de vill vinna, om än bara tillfälligt och fastän de 
vet att det inte går. 

Pic Oriental är en satellittopp till La Meije och 
mycket enkel att bestiga, till skillnad mot den 
stenhårda huvudtoppen Pic Central, 3 982 meter 
över havet. Ändå blev det en kvinna i fotsid kjol 
som första gången nådde dit sommaren 1864; 
Meta Brevoort från USA tillsammans med hen-
nes tonåriga brorson William A Coolidge och den 
schweiziska bergsguiden Christian Almer. Frö-
ken Brevoort var ett unikum i en tid när över-
klasskvinnans fysiska och intellektuella kapacitet 
knappast ansågs kunna klara större komplexi-
tet än ett krocketspel. Brorsonen skulle under de 
kommande 30 åren hinna genomföra 1 750 syste-
matiska bestigningar i Alperna, bland annat den 
första vinterbestigningen av Jungfrau i Schweiz. 
Han skulle få en alptopp uppkallad efter sig – Pic 
Coolidge – på en annan plats i den här national-
parken. Därtill bekämpade han aktivt den storsti-
lade plan som då fanns på att dra en underjordisk 
bergbana i spiral upp till toppen av La Meije, på 
vilken man tänkt bygga ett Hôtel Observatoire. 

En toppbestigning av La Meije, låt vara av 
denna lite fegare variant, är givetvis ett gan-
ska självskrivet inslag på en tur där man run-
dar alpbjässen på högsta möjliga höjd och vi Bt

»Berget är deras  
prispall och de vill  
vinna, om än bara  
tillfälligt och fastän de 
vet att det inte går.«
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»En av Alpernas tuffare  
skidturer runt berget  
La Meije i Frankrike.«

G U I D E

1975-2009

Jag längtar dit igen. Tre dagar på glaciär-
sprängda fjäll. Tre åk, varav två usla och ett som 
snart ska visa världsklass. Råslit och kontrolle-
rad rädsla. För många läsare är det kanske svårt 
att förstå hur skidåkning som förtjänas i anle-
tets svett kan skänka större tillfredställelse än 
den som låter sig köpas av liftkort. Det finns hel-
ler ingen rationell förklaring till beteendet annat 
än att alpina skidturer rymmer en magisk mix 
av många motsägelser. Den smärtsamt starka 
ansträngningen förmår att framkalla en närmast 
total avkoppling när slitet är som allra jävligast. 
Du får möta lycka och rädsla i samma enskilda 
handling. En tillfällig och total närvaro i ett tid-
löst landskap tillsammans med ett gäng individer, 
vars kollektiva rörelse är det enda som tillåts fälla 
ett avgörande. Kort sagt: Ett pretentiöst svammel 
som får mig att låta precis som de förvirrade new 
age-kärringar som jag så intensivt föraktar. 
Ändå sitter jag där utanför hyttan i aprilso-
len med min polare Mats och pladdrar om att 
omfamna ett berg. f

tOur de la meije
en av Alpernas tuffare skidturer 
runt berget La Meije i frankrike. 
turen görs på vårkanten, när 
hyttorna är öppna, och kan göras i 
otaliga varianter. Snabbaste 
varianten tar bara två dagar. Den 
vanligaste tar fem dagar och går 
via hyttorna L’Alpe de Villar-
d’Arène, Adèle Planchard, 
Promontoire och Aigle. Vår 
turvariant tog tre dagar. Vi startade 
från liftarna i La Grave och fortsatte 
via de två sistnämnda hyttorna. 
Av säkerhetsskäl tar bergsguiderna 
inte fler än fyra åkare. Detta för att 
samtliga tour de la Meije-varianter 
går på hög höjd och kombinerar 
brant utförsåkning med vissa 
klättermoment, vilket betyder 
frekventa byten av utrustning som i 
sin tur slukar tid. Dessutom är de 
flesta etapper långa. 

tour de la Meije kräver alltså 
att du har tidigare erfarenhet av 
alpina flerdagsturer. Du måste 
kunna hantera skidorna i all slags 
terräng, samt ha viss erfarenhet av 
isyxa och stegjärn. 

Öppna med smart start
Var beredd på att bergsguiden kan 
ställa in turen med noll varsel om 
förhållandena inte är de rätta. 
olika varianter av tour de la Meije 
kräver olika snöförhållanden som 
din bergsguide inte med säkerhet 
kan avgöra förrän i slutet av mars. 
Vi rekommenderar varmt att du 
öppnar tour de la Meije med en 
eller ett par dagars avrostningsåk 
från liftarna i la grave eller serre 
Chevalier. Dessutom hinner du få 
ordning på prylarna. 

Vår bergsguide Per Ås är bosatt i 
La Grave, tel 070-508 15 62 eller 
www.peras.se. Andra svenska 
bergsguider hittar du hos Svenska 
bergsguideorganisationen www.
sbo.nu. franska kollegor bokas 
genom bergsguidebyrån i La Grave, 
www.guidelagrave.com. 

skyddad natur
Berget La Meije ligger i national-
parken Les Écrins, strax söder om 
skidorterna La Grave och Serre 
Chevalier. en dramatisk labyrint av 
vindlande bergsryggar och många 
glaciärer, men i nationalparken 
saknas andra boendemöjligheter 
än CAf-hyttor. 

nationalparken indelas i en 
inre zon med starkare naturskydd 
som ungefär motsvarar halva 
svenska sarek (91 800 hektar), 
samt en yttre zon som täcker 
dubbla ytan. Parken sköts av 80 
årsanställda, plus lika många 
tillfälliga arbetare och besöks av 
600 000 turister årligen. endast en 
mycket liten procent av dessa torde 
dock röra sig över några längre 
sträckor. 

Högsta topp är Barre des Écrins, 
4 102 meter över havet. Näst högst 
är La Meije, 3 982 meter över 
havet. Lägsta punkt ligger endast 
800 meter över havet. 

bO på hytta
Alphyttorna ägs av Club Alpin 
français, www.ffcam.fr, och 
arrenderas av privatpersoner. 
Hyttorna öppnar första helgen i 
april, vilket kan tyckas sent, men 

många ligger på mycket höga 
höjder och snöförhållandena förblir 
fina långt in i maj. De flesta CAf-
hyttor är vackert och ofta 
spektakulärt placerade. samtliga 
serverar mat och vin, men annars 
är standarden generellt enkel med 
utedass och hårda britsar. 
Hyttplats, liksom mat, bokas i 
förväg och direkt med den enskilda 
hyttan. ta med ett par lätta skor 
för inomhusbruk, sovsäck, 
öronproppar och pannlampa. 
Avboka om du tvingas ställa in 
turen. Det kan vara folk på kö på 
din plats. 

Sovplats i CAf-hytta kostar 22–26 
euro, exklusive måltider. ta med 
kontanter, betalkort  
accepteras sällan. 

smidigaste resan
Ryanair flyger nonstop Nyköping-
Grenoble på lördagar. transfer med 
Ben’s Bus till La Grave, www.
bensbus.co.uk. City Airline flyger 
nonstop från Göteborg till Lyon och 
Air france från Köpenhamn. 
transfer med Satobus Alpes till La 
Grave och Serre Chevalier, satobus-
alpes.altibus.com.

måste ju ändå vänta till nästa dag innan solen 
återfår sin korrekta vinkel över Hommeglaciä-
rens djupa ravin. En delikat avvägning så här 
sent på säsongen, för blir vi alltför åkkåta möts 
vi av snöpansar och dröjer vi alltför länge riske-
rar vi slasklaviner och stenras nere på den gravt 
krackelerade isfloden. Vad vi eftersträvar är 
världsmästarföre. Ett lagom lager nykläckt ytskare 
som bildar ett jämnt och ytterst förutsägbart mot-
stånd ända ned till den vårrusiga bäcken. Självfal-
let hade vi kunnat göra som UCPA-gruppen och 
valt den motstående glaciär som direkt efter klätt-
ringen i snörännan skulle ha fört oss raka spåret 
till afterski-ölen i La Grave, men Hommeglaciä-
ren ger häftigare åkning och en övernattning på 
Aiglehyttan har länge stått på önskelistan. Denna 
lustiga plåtburk som alpina entusiaster bultat fast 
uppe på krönet av två glaciärer med ett lodrätt 
stup intill västra husväggen och ett dånande tom-
rum under det hängande utedasset. Här finns ett 
enda rum med plats för 20 personer, vilket dock 
förutsätter att hälften ligger kvar på britsarna. 
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