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Snöklädda berg, glittrande hav och midnattssol.
Stjernöya i nordnorska Finnmark bjuder på några av
världens finaste båtbaserade toppturer. Och vi vet precis
vem som kan ta dig till de allra bästa åken.
TEXT LESLIE ANTHONY FOTO MATTIAS FREDRIKSSON

Klockan är närmare ett på natten och Janne
Tjärnström är på väg ner från Oterfjellet (665 meter) .
24 ÅKA SKIDOR

ÅKA SKIDOR 25

FINNMARK

M
Bergsguiden Per Ås, Klas Granström och
Janne Tjärnström traskar på mot toppen
av Oterfjellet en sen kväll i slutet av maj.

edan vi stilla guppar runt
på den kav lugna havsytan
slevar kapten Charles Wara
i sig de sista resterna av sin
hemlagade purjolökssoppa.
Skidåkarna runt båtens grova
träbord sörplar högljutt i sig
både en andra eller tredje
portionen utan en tanke på
den stackars kaptenen, men
han tycks vara glad för det lilla han får. Efter en
lång och krävande dag i bergen behöver han fylla
på ny energi, om inte annat för att orka laga middag till den här glupska gruppen.
Lite senare på kvällen, kanske vid niotiden,
ingen vet säkert eftersom solen bara vandrar längs
himlavalvet och i princip aldrig går ner, gör Charles
i ordning en gryta med bacalao – en maträtt med
portugisiskt ursprung som i det här fallet består av
saltad norsk torsk, potatis, lök, tomater och oliver.
Efteråt kopplar vi av med bara överkroppar ute
på däcket. Det är varmt och skönt i kvällssolen –
oväntat varmt så här i slutet av maj norr om polcirkeln. Vi läser, skriver, tittar på delfiner och gigantiska havsörnar. Vi blickar mot horisonten och
pekar ut lämpliga åklinjer. Vi hanterar kartor med
våra solbrända händer och räknar vattenfallen som
flödar likt silvertrådar genom en grön väv.
Det är första dagen ombord på S/Y Goxsheim
och de flesta av oss är veteraner när det gäller skidåkning längs Norges bergiga kustlinje, men vi tänker redan samma sak allesammans – det här är den
bästa resan någonsin.
Dagens äventyr tog sin början tidigt på morgonen när solstrålarna spelade över den svarta sandstranden invid de porlande bäckarna som flätar in
sig i fjorden. Vi klev iland, gjorde i ordning utrustningen och satte på stighudarna. Sedan lunkade
vi iväg, över grästuvor, lera och snö, nerför sluttande ängar.
Efter ett tag nådde vi den lågväxta björkskogen
som ligger som en grön kjol på bergen här i trakten.
Vi flåsade vidare upp med hudar, genom den glesnande skogen mot en stor snötäckt gryta.
Efter att ha turat kors och tvärs över den sista
sluttningen forcerade vi en stenig bergskam och
tog oss ut på en stor sluttande platå – en vanlig
syn här i trakterna.
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Ett par timmar senare sitter vi med benen dinglande från en klippa med överhäng och blickar ut
över den stilla fjorden medan vi käkar de mastodontiska mackorna som vi gjorde tidigt på morgonen av Charles hembakade bröd. Mat smakar aldrig så bra som efter en lång klättring uppför, i det
här fallet sex timmar. Långt under oss ligger Goxsheim för ankar och guppar av och an.
De första fallhöjdsmeterna avverkades i en skuggig gryta som sedan övergick i en betydligt brantare
sluttning. Glittrande snökaskader slog upp runt
våra skidor när vi plockade linjer på löpande band
och prickade ränna efter ränna med perfekt snö. Vi
korsade lavinkäglor som är någon vecka gamla och
landade slutligen i botten av en lång sluttning som
liknade en gigantisk vit val av snö.
Vår guide är ingen mindre än Per Ås, bergsguide som numera har sitt säte i La Grave. Per frågar oss om vi vill åka vidare raka spåret ner till
stranden som vi anlände till åtskilliga timmar tidigare, eller om vi vill klättra så där tjugo minuter och
ta oss till den okända dalen på andra sidan berget.
Chad Sayers, Mattias Fredriksson, Janne Tjärnström, Klas Granström, kapten Charles och undertecknad svarade genom att sätta hudarna på
skidorna igen. Det skulle vi inte ångra – belöningen
blev en naturlig och flera kilometer lång halfpipe.
Det var nog ingen av oss som hade räknat med
glädjetjuten som följde, eller renhjorden vi praktiskt taget sladdade in i strax ovanför skogen. Lite
längre ner upptäckte vi att morgonens små pittoreska bäckar nu hade blivit till rytande floder av
smältvatten.
Skandinaverna i sällskapet korsade dem som
bepansrade vikingar iförda skidkläder och pjäxor.
Chad Sayers och jag valde istället, kanadensare
som vi är, att ta av oss pjäxorna och rulla upp byxorna innan vi vadade genom iskalla vattendragen
och barfota fortsatte över mossa, snö, gräs, våtmarker och sand.
Väl tillbaka ombord på Goxsheim krängde vi av
oss vår svettindränkta utrustning och kastade oss
krampaktigt i det uppfriskande fjordvattnet som
höll kylskåpstemperatur. Som ni säkert förstår
låg vi inte i och skvalpade särskilt länge utan klarade av hela badprocessen på några ynka sekunder och gick sedan loss på hinkarna med kalla öl
som stod på däck.
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»Varje dag ankrar
vi i en ny fjord och
testar ett nytt berg.«

Janne Tjärnström drar på ner mot Lille Kvalfjorden där S/Y Goxheim ligger för ankar.
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» Det är rejält varmt på väg
upp längs södersluttningen
men åket ner till stranden blir
resans hittills längsta.«

Bergsguiden Per Ås bor i La Grave men guidar ofta sina gäster på
exotiska platser runt om i världen. Nordnorge är ett av hans favoritområden. Här leder han gruppen upp mot ännu en topp i Finnmark.
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Janne Tjärnström tar av stighudarna i
midnattssolen och gör sig klar för ett
magiskt åk ner till fjorden.
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Nästa dag gjorde vi om allt det här, och även
dagen därpå repeterades det angenäma upplägget. Ja, faktum är att vi höll på exakt så här i en hel
vecka. Trots det åkte vi aldrig två gånger på samma
ställe och det blev bara bättre hela tiden – terrängen, snön … Allting!
På sätt och vis är det inte svårt att föreställa sig
allt detta i ett av de mest magiska och minst exploaterade bergsområdena på Moder Jord. Tillgängligheten har dock alltid varit en begränsande faktor.
För åtskilliga decennier sedan fanns det faktiskt
underlag för kommersiell backcountry-skidåkning
men merparten av de nordamerikanska besökarna
stod inte ut med väderleken som följer med de arktiska breddgraderna och det kustnära läget. Dessa
bortklemade gnällspikar har ingen saknat.
Det var emellertid först på nittiotalet som
konceptet med segling och skidåkning började
utvecklas här i Lyngenalperna och det av den italienske bergsguiden Lucas Caspari. Sedan dess
har skandinaviska och europeiska åkare drivit
processen framåt. År 2005 började Per Ås samarbeta med Charles, som hade köpt Goxsheim – en
enmastad, tjugofem meter lång träbåt som skulle
hjälpa honom att förverkliga sin dröm om att
segla jorden runt.
För att finansiera det ambitiösa projektet och
den nödvändiga ombyggnationen av den ålderstigna båten, drog Charles igång kommersiella seglingar. Till en början enbart på sommaren men
snart även på vintern, i takt med det ökade intresset för toppturer.
Vid den här tiden åkte Charles på sin höjd
längdskidor, och det ytterst sällan. Den första
vintern och våren deltog han därför inte alls vid
aktiviteterna på snö. Båtens popularitet ökade
dock lavinartat och till slut kröp Charles till korset, införskaffade turprylar och började följa med
grupper när vädret var fint och båten var ankrad
på ett betryggande vis.
När Charles väl hade släppt relingen blev han
snart en hängiven turnisse som började utforska
mer avlägsna områden nordost om Lyngen. På
de här breddgraderna ligger snön längre och lagren är också mer stabila än söderöver i det här
avlånga och bergiga landet. Det dröjde inte länge
innan Charles insåg att han hade en smått unik
produkt att sälja.
Varje dag ankrar vi i en ny fjord och testar ett
nytt berg. De båda första dagarna lägger vi till på
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fastlandet i fjordarna söder om Alta, men sedan får
vi äntligen segla ut till havs och ta sikte på Stjernöya. Den första turen på ön tar sin början på en
bred strand med renskötarbosättningar.
Vi vandrar upp i dalen, snubblar genom några
buskage och klättrar fem kilometer in i den alpina
miljön. Det är rejält varmt på väg upp längs södersluttningen men åket ner till stranden blir resans
hittills längsta – en hel timme med svalkande vindar i ansiktet och sköna svängar. Vi rundar av med
en svettig vandring tillbaka på leriga fält och landar
slutligen på stranden.
Turerna påminner som sagt mycket om varandra men de har ändå sina unika särdrag. En tar oss
från en liten och isolerad by förbi rostiga rester av
antika snöröjningsmaskiner, en annan tar oss till
en liten sjö där en liten ljusröd roddbåt blir till en
skön kontrast i den vilda och snöiga omgivningen.
Båda turerna leder tids nog upp till makalösa
bergstoppar med 360-graders utsikt över namnlösa toppar och berg som vi har klättrat uppför och
åkt skidor utför. Var och en av turerna bjuder också
spännande åkning i vårsnö, som trots den somriga
värmen på något outgrundligt vis håller ihop.
Vi startar tidigare än vanligt och slipper för en
gångs skull stappla fram genom skogar. Stighudarna åker på redan vid vattenbrynet och därefter
klättrar vi rakt upp i en ränna med norrläge. Det
här är utan tvekan den brantaste och mest exponerade terrängen hittills, men Per och Charles har
läst kartorna väl så turen upp blir ändå angenäm
med storslagen utsikt och skönt utmanande klättring. Fåglar cirklar förhoppningsfullt ovanför oss
när vi dricker te och äter smörgåsar på toppen.
Vi droppar in rakt i fallinjen på den osedvanligt flacka toppen och det känns som det tar evigheter att få upp farten, men rätt vad det är bär det
av rejält och snart rusar vi ner mot avgrunden. Vi
delar så småningom upp oss, de flesta följer Per ner
i en brant linje, medan Charles och jag åker runtom
och ner i en dalgång lite längre västerut.
Vi återsamlas på den isbelagda sjön vi passerade
på vägen upp. Härifrån åker vi rakt ner i en snäv
ränna som i själva verket är en frusen flod som blir
till ett brusande vattenfall som störtar rakt ner i
havet. Det är ett galet åk och en passande avslutning
– det är som de säger, allt liv återgår till havet och
vi kan se hur Goxsheim vilar på den skimrande vattenytan där nedanför oss. Det är nästan som om den
knakande gamla träbåten väntar på vår återkomst.

*

S/Y Goxheim glider fram genom Rognsundet
utanför Stjernøya. Båt är det enda sättet att
nå till den fantastiska skidåkningen på ön.

Chad Sayers tar luft på en
brant sluttning utför Kjerringfjordfjellet (904 meter).

Charles Wara lagar all mat, bestämmer vilken rutt båten ska
gå och är dessutom med på alla turer med gästerna och guiden. En riktig karaktär, född och uppvuxen i Finnmark.
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Chad Sayers på Fjelltindnasen ner
mot Steinvikneset i Øksfjorden.

Ski & sail i Finnmark
Stjernøya i Nordnorge är ett litet bergsparadis beläget ute i havet och det
enda sättet att nå skidåkningen är via båt. Det här är de
bästa tipsen till skidäventyret ute i havet.

» LÄGE

Stjernøya är en ö som ligger i västra
Finnmark i Nordnorge, på den 70:e
breddgraden. Närmsta stad är Alta.
Det finns bara två byar på ön och
sammanlagt cirka 80 invånare.
På ön finns stora mängder nefelinsyenitt, som brukas som råmaterial i
glasindustrin. Det finns en stor gruva
där ämnet utvinns på den södra
sidan av ön.

» RESA

Direktflyg till Alta från Oslo. Eller till
Tromsö och sedan med bil längs E6
till Alta.
sas.se
norwegian.com

» S/Y GOXHEIM

Charles Wara arrangerar ski &
sail-resor med hjälp av S/Y Goxheim
mellan mitten av februari och slutet
av maj. En resa varar åtta dagar och
sju nätter och kostar runt 20 000
kronor per person inklusive mat
(frukost, lunchpaket, soppa efter
turen och trerätters middag på kvällen) och guidning. Resa upp till Alta
tillkommer.
gox.no

» UTRUSTNING

» SKIDÅKNING

Högsta berget på Stjernøya är Kjerringfjordfjellet som mäter 960 meter
över havet. Det är perfekta skidfjäll
över hela ön, med ganska korta och
mjuka anmarscher, sedan skidåkning
mer rakt ner i fallinjen tillbaka mot
fjordarna. Enda sättet att nå skidåkningen är med båt då det inte finns
några vägar på ön. Fjordarna som går
in mot mitten av ön ger tillgång till
många fjäll.

» GUIDE

Guiden Per Ås inser att
det inte finns en enda
bilväg på Stjernøya.

34 ÅKA SKIDOR

Du kan resa med S/Y Goxheim på
egen hand, men för att få ut så
mycket som möjligt av trippen är en
guide väl spenderade pengar.
När det gäller bergsguide rekommenderar vi den bäste av dem alla:
Per Ås.
peras.se

STJERNØYA

ALTA

Du behöver en, vanlig, lätt topptursutrustning samt isyxa, klättersele,
stegjärn och skarjärn till skidorna
– även om du troligtvis inte behöver
använda alla de prylarna.

» BÄSTA TID
April-maj.

» MER INFO

Visit Alta northadventure.no

