Inte en levande själ i sikte utan bara snödrev,
järvspår och ett ganska vidsträckt panorama.
Många i Sälen ser inte turmöjligheterna för
alla liftstolpar.

SKRIET FRÅN
VILDMARKEN

(och slamret från liftarna)
Du behöver inte åka till Alaska, Kirgizistan eller ens
Riksgränsen för att gå på topptur i vilda vinterlandskap.
Utemagasinet tar sikte på Sälenfjällens baksidor – och
upptäcker en dold pärla där tiden stått stilla.
TEXT NICLAS SJÖGREN FOTO ADAM KLINGETEG
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vinter och spelar för entusiastiska semesterfirare.
Här är det mammon som styr. Och hit vallfärdar
barnfamiljerna. Det kan man ha åsikter om, men
the bottom line är att barnen älskar Sälen. Därför
älskar också barnens föräldrar Sälen.
Och jag står alltså i en plexiglastunnel på ett
rullband i Stöten och funderar på allt detta. Med
mina alpina turskidor under mina superlätta alpina
turpjäxor, med lite mjölksyra i låren efter några fina
åk på övergivna toppar. Jag känner mig märkligt
nog inte ett dugg mal placé. Även om Sälen knappast gjort sig känt som något Mecka för toppturer.
Det finns ändå något lockande med Sälen, utöver
den väloljade turistindustrin. De mjukt rundade
och därmed inbjudande fjällen finns ju här. Lätta
att nå. Lätta att bestiga. Lätta att förstå.
MAN FÅR SIKTA NORRUT
Både jag själv och fotograf Klingeteg jobbar frekvent i Sälen, ofta på uppdrag av det tillrättalagda.
Tillsammans fick vi den geniala idén att ta oss
bortom liftskramlet och leta efter det vilda Sälen.
Det är inte så långsökt som det låter, det är bara
det att de flesta inte ser skogen för alla träd (eller
i det här fallet fjällen för alla liftstolpar).
När det gäller alpin turåkning, eller topptur

som många svenskar väljer att kalla det, finns det
onekligen skäl att förtvivla i Sälenfjällen. Kläppen
till exempel, har bara ett berg och det är exploaterat
i alla väderstreck – så där kammar man i princip
noll med stighudar. Skistar som driver Lindvallen,
Högfjället, Hundfjället och Tandådalen tillåter inte
ens, med hänvisning till säkerheten, att du knatar
uppför med turutrustning i deras backar.
Alltså får man sikta norrut. Och där ligger Stöten
som en lite vildare kusin. Och det har Stötenfolket
tagit fasta på. Stöten har som bekant mest fallhöjd
i hela Sälenområdet och har därför av hävd lockat
dem som gillar lite tuffare tag i och utanför pisterna. För ett par år sedan drog man också igång
en satsning på opistade backar, så kallade skiroutes,
för den som vill åka offpist.
Stöten har också en naturlig förutsättning
för att sätta turåkning på kartan i Sälenområdet:
Transtrandsfjällens högsta topp. Nu är den ju
inte speciellt toppig, men Östra Granfjällets 948
meter erbjuder en lättillgänglig topptur som är en
svindlande kontrast mot det civiliserade livet på
skidorten (även om det rent skidåkningsmässigt är
bättre att harva på kring Västra Granfjället, strax
intill, och de raviner som leder utförs västerut).
Vare sig du väljer att gå hela vägen från dalsta-

UTE FAKTA

TOPPTUR I SÄLEN

Fram till slutet av 1960-talet fick man vara
sin egen lift i Sälen. En gång i tiden fanns
”Sälens tio i topp”, som handlade om
toppturer – visserligen på gamla traditionella turskidor, men ändå. Skidleden runt
området kallades Sälenringen och är faktiskt på väg att delvis väckas till liv igen.
Resa hit: Bil, bussen Fjällexpressen från
Stockholm eller tåg till Mora och buss
med Dalatrafik därifrån.
Boende: Stöten har Sälens bästa skidåkning. Bo enkelt och bra: bestwestern.se.
Bo lyxigare: mountainlodge.se. Näsfjället
är ren nostalgi, hyr stuga på nasfjallet.se.
Uthyrning: Kaisers skidbod hyr ut alpin
turutrustning (Sälfjällstorget och Stöten).

Topptur i Sälen

Näsfjällets topp, som knappast är någon riktig topp om vi ska vara riktigt ärliga, når 904 meter över havet. Det är en enkel stigning med
stighudar om en går norrifrån, vilket en givetvis gör om en vill ha sol i ansiktet och komma åt de hyfsat branta åken som vätter åt öster.

V

inden piskar i ansiktet. Det fräser om
snödrevet när det river i våra skalplagg
och raskar över skaren. Vildmarken
vrålar åt oss. Kallar på oss. Inget
från den mänskliga civilisationen syns eller hörs.
Vi är för ett slag en självklar del av det naturliga,
okonstlade, ursprungliga.
Med hudar under skidorna tar vi höjdmeter
efter höjdmeter. Förnimmelsen av liftskrammel
och pistmaskiner klingar av i fjärran som sluttonerna i en Pink Floyd-låt. Vår grupp på fyra envisa
homo sapiens – jag, fotografen Adam Klingeteg
samt lokalborna Greta Nilsson och Fredrik Plantin – är de enda levande varelserna på denna sidan
av detta fjäll denna dag (om vi inte räknar den järv
som smugit över snön strax nedanför Östra Granfjällets högsta punkt).
Det känns vilt. Det känns exotiskt. Och det
känns förvånande i och med att vi befinner oss
väldigt, väldigt nära den svenska skidåkningens
allra största nöjesfält, ekonomiska nav och kommersiella epicentrum.
En timme senare står jag på ett rullband, omgiven av en aluminiumkonstruktion som håller i en
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plexiglastunnel. Det hade kunnat vara på rymdstationen ISS, eller i en prototyp på persontransport signerad Elon Musk. Men det är i Stöten, en
av sex moderna vintersportbyar i norra Europas
mest frekventerade vintersportresmål: Sälen. Ett
område som omsätter 2,9 miljarder kronor per år
och lockar fler besökare än något annat vinterresmål i Sverige, Norge eller Finland.
LITE MJÖLKSYRA I LÅREN
Hit har turister vallfärdat i ganska exakt 100 år.
Här finns fler än 120 liftar, nästan 200 preparerade nedfarter, 55 000 bäddar på en befolkning om
knappt 2000 året runt-boende. När du läser detta
invigs Sveriges senaste och troligen mest omdebatterade flygplats just här, strategiskt placerad

mellan Sälen och Trysil, vilket förstås spås maxa
kommersen ytterligare.
Hänger du längst söderut i Sälenfjällen, i Kläppen, har du tillgång till Gondol Sälen – en hypermodern linbana som öppnades i december 2016
efter att man slängt in 90 miljoner kronor i bygget. På Lindvallen, Skistars bästa kassako, hittar
du mastodontnöjespalatset Experium med bland
annat äventyrsbad, inomhussurf och bowling – det
invigdes 2009 och kostade 360 miljoner.
Ja, du fattar. Sälen är turistindustri ut i skidspetsarna. Här har turiststrateger tänkt på allt. Här har
man slimmat kostymer, pistat perfekt och tillrättalagt allt från personalens charmkurser till personflöden, kösystem, menyer och målgrupper. Hit
kommer en stor del av den svenska artisteliten varje

”För ett par år sedan drog man igång en
satsning på opistade backar, så kallade
skiroutes, för den som vill åka offpist. ”

Snärtar med hudarna i motljus, som alltid när en fotograf är med.

Nja, Sälen är inget lössnöparadis. Men med hudar under skidorna
hittar du fläckvis riktigt fin offpist-åkning i lätt terräng.

I Stöten kan du få både väloljad vintersemester och after ski-röj
samt tystnad, järvspår och orörd lössnö på samma eftermiddag.
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Sälens högsta är Östra Granfjället, 948
meter över havet, alldeles intill Stöten. På
ena sidan exploaterat och effektivt turistmål, på den andra vilt och relativt orört.

3
TIPS

TOPPTURER
I SÄLEN
1.

Granfjället
Stöten har bäst skidåkning i Sälen. Här
hittar du också traktens högsta topp: Östra Granfjället, 948 meter över havet. Men
det är vid Västra Granfjället du hittar mest
intressant utförsåkning. Gå hela
vägen upp från dalstationen (eller lifta
med snabba WC Express).

2.

Näsfjället
En upplevelse bara att se denna småskaliga pärla. En lift och några pistade nedfarter, som det var förr i tiden. Ta på turskidorna och sikta på den östra delen av
åsen. En enkel med liften kostar 20 kronor.

3.

Östra Kalven
På den västra sidan av Östra Kalven hittar
du många intressanta nedfarter. Du kan
starta vid Renvägen på den norra sidan.
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tionen, eller åker upp med någon av liftarna och
går några hundra lättforcerade meter innan du
kan ställa dig allra högst upp i Sälen, så kommer
du förvånas över hur nära den där långt bortakänslan finns.
RENHJÄRTA OCH TERMOSKAFFE
Från toppen på Östra Granfjället, och från Granfjällstangen, hittar du också flera åk på den sida
som vetter åt ostsydost. Det finns även några lätta
åk runt Synddalskläppen (860 meter över havet).
I allra bästa fall och med lite god vilja får du nästan 200 höjdmeter i fallinje där, och något 100-tal

meter ytterligare vid Västra Granfjället. Från toppen av Östra Granfjället ser du Stor-Närfjället, 930
meter över havet, cirka en halv kilometer söderut
fågelvägen. Och bortom det, fast utom syn- och
hörhåll, ligger alltså den stora turistindustrin.
Tanken svindlar.
Vi går upp igen och letar upp en liten ravin på
fjällets sydvästra del. Det värmer dagsmejavarmt
och vi lägger upp skidorna som sittplatser. Hudarna
som sittdynor. Ett rökt renhjärta. Kaffe på termos.
Något sött. Eufori.
Men hur vilt är det egentligen? Tja, känslan är
nästan lika vild som på betydligt mindre exploaterade vintersportdestinationer. Skoterkörningen

är faktiskt rejält reglerad så det är lätt att undvika
både fossilbränsleos och braaap. Vi möter inte en
levande själ ovan trädgränsen. Och när vi hasar över
Östra Granfjällets sydsida ser vi som sagt järvspår.
Ja, vi sluter oss i alla fall till den teorin eftersom det
är för stora spår för att vara räv. För avlånga för att
vara lo. Och för små för att vara björn.
Vi botaniserar på sluttningarna runt toppen.
Det är fem minus och blåser så hårt att det gör ont.
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Skinn på. Gå. Skinn av. Åk. Repetera. Att vara sin egen egen lift kan ju vara monotont … och tråkigt … och dötrist …
och alldeles … alldeles … UNDERBART.

Snökvaliteten varierar från kartong och bristande
skare till skottsäkert vindpackat och några stänk av
puder. Det är ett litet äventyr, trots allt.
Väl nere i Stöten är allt som vanligt igen. Liftarna snurrar. Barnen skrattar. Föräldrarna sneglar
på klockan för att kolla om det är dags för after ski
fast det bara är strax efter lunch. Vi fyller magarna
med en härlig tryffelpasta och är snart på väg ut i
det vilda igen. Det är nästan lika lätt som att knäppa
på tv:n. På. Av. På. Jag gillar det. Valmöjligheten.
Och jag förvånas över att det bara är vi som är ute
på skinn idag.
Hade det varit förra helgen hade vi kunnat
sällskapa med fler topptursentusiaster. Stöten har
nämligen en tursatsning tillsammans med Kaisers skidbod sedan ett par år, och helgen innan vi
anlände anordnade man clinics och prova på-helg. I
skidshopen i Stöten finns också ett digert utbud och
stort kunnande när det gäller turprylar och turer.
ETT SMÅSKALIGT ELDORADO
Solen sänker sig i väster. Vi hasar över flacken som
förbinder Östra Granfjället med själva skidområdet
i Stöten. Det har inte blivit så många höjdmeter
men det har känts vilt – och faktum är att vi fått
några minnesvärda åk på ett par hundra höjdmeter.
Kylan omfamnar oss och vi skyndar in på lodgen
för att fylla på depåerna. Så nära.
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”Jackpot, tänker vi. Här ska upptäckas
Det Totalt Okända Sälen. Den bortglömda
puderpärlan. Edens lustgård. Eldorado.”
Vi kollar en sista gång på kartan och drömmer
oss bort. Ända bort till två mil norr om Stöten
faktiskt. Där, mellan Fulufjällets nationalpark och
Skarsåsfjällens naturreservat, ligger något som
ser ut som en lift. Vi googlar loss och jag hittar
något som kallar sig ”Näsfjället – längst norrut
i Sälenfjällen”. Hm. Jag har gjort Magasin Sälen
i 15 år, som frilansredaktör. Jag har samarbetat
med turistbyrån i Malung-Sälen lika länge. Jag
har besvärat Dalarnas turistfolk i decennier. Men
jag har tamejtusan aldrig hört talas om Näsfjället.
Inte heller Adam har stött på det namnet tidigare.
Greta, som bott hela sitt liv i Sälen by då?
– Jo, visst har jag hört namnet, men det är liksom ingen som åker dit. Man bara passerar och så
tänker man inte mer på det.
Fredrik som är inflyttad Sälenbo bara rycker
på axlarna, skäms och tittar ner på sina snowboardboots.
Jackpot, tänker vi. Här ska upptäckas Det Totalt

Okända Sälen. Den bortglömda puderpärlan. Edens
lustgård. The Beach. Eldorado.
När vi kommer fram till den tomma parkeringen
inser vi att Näsfjället är så småskaligt att man håller stängt denna blåstrålande onsdag, någon vecka
och lite till innan påsk. En ren bonus för oss som
siktar på orört och tystnad.
SÅ VILT MAN KAN BEGÄRA
En kvinna i 70-årsåldern lösgör sig ur tomma intet
och kommer fram till oss när vi knölar fötterna i
våra lätta pjäxor. Hon säger sig bo på campingen
och berättar gärna om Näsfjällets skidanläggning
och hur lugnt det är här jämfört med övriga Sälen.
En ålderdomlig släplift. Ett knippe nedfarter. Aldrig
liftköer. Liftkorten kostar 200 per dag om du är
vuxen, 20 kronor för ett åk. Och hela Näsfjällsåsen
är ”så vilt som man bara kan begära”.
Min blick vandrar över det vita fjället och tankarna
spinner vidare på temat ”här kan ingen höra dig

49

JEMTLANDER

5

ÄR DU SÄKER?

Behöver vi säga något om
säkerheten? Att du behöver
lavinutrustning – transceiver,
sond, spade, karta, GPS och
första hjälpen? Samt hur viktigt det är att ha koll på lavinfara, väder och vind? Inte?
Bra, då säger vi så.

TIPS

FLER ENKLA TOPPTURER
Vill du också gå på topptur i
det lilla formatet? Här kommer fem
svenska områden att utforska.

1.

Hammarbybacken/Stockholm
93,5 m ö h, 85 höjdmeter
Denna topp imponerar mer än siffrorna
avslöjar. Gör du några varv i veckan förbereder du dig mycket väl för mer utmanande toppar (och har sedan tillgång till
världens kanske största after ski-utbud).
Undvik dock de preparerade backarna.
Skistar, som driver anläggningen, uppskattar inte hudar i sina pister.

STABIL. FUNKTIONELL. PÅLITLIG.

2.

Nordals/Riksgränsen
1 051 m ö h, cirka 250 höjdmeter
Antingen går du upp ända från botten av
Nordalsliften via Sadeln. Annars sätter du
skidorna på ryggan och går upp i insteget
(som du hittar genom att staka över platten från Övre stolbanan). Nordalsfjäll, eller
Gattercokka, ligger utanför skidområdets
ansvarsområde och patrulleras inte. After
ski intas på Grönan/Riksgränsen hotell.

En helt ny, mångsidig, fjällpulka.
Designad och tillverkad i Jämtland.

jemtlander.se
Sandra Wahlqvist

A20-Jemtlander-UteMagasinetSE-PRINT-Quarter-LogoTop-DIN-94x124.indd 1

10/10/19 13:38

3.
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upp sig. Trysil ligger där som en toppig maräng,
med backarna rinnande efter bergssidorna som den
lösa grädden bartendern toppar Galliano hot shots
med på värdshuset på Tandådalens yxröjiga after ski.
FLACKT, FLACKARE, FLACKAST
Vi håller oss utefter bergsidan som vetter österut.
Med lite god vilja kan man säga att vi får nästan
200 fallhöjdsmeter i fallinjen. Flackt till att börja
med och flackt på slutet. Och ärligt talat inte jättebrant mittemellan heller. Men det är de facto
kvalitetstid. Vi turar med hudar. Vi andas den
friska Nordanvinden. Det biter i kinderna och
vyerna är maxade.
På vägen tillbaka till civilisationen kurrar det,
eller snarare skriker, i magen. I Sörsjön, som fostrat världens snabbaste kvinnliga skidåkare Sanna
Tidstrand (innehavare av världsrekordet i speedskiing – 242,59 kilometer i timmen – i mer än 10
år) kan vi inte åka förbi legendariska restaurang

4.

Dalen. Ett luggslitet och charmigt vattenhål. De
serverar raggmunk med fläsk och lingonsylt. Vi
äter så att vi borde skämmas. Greta berättar att
hennes pappa Lars och hans Sälenkamrater som
unga brukade åka hit när det var dans. För att dansa
såklart, men också med baktanken att det ju kunde
bli något skoj slagsmål. En annan skröna är att
Lill-Babs var släkt med en av ägarna och brukade
komma hit och giga utan att anmäla detta i förväg.
Jag kanske inte behöver påpeka att det känns
ganska avlägset att vi bara är ett par mil från åkband
med plexiglasskydd mot vädret, inomhussurfing,
bowling och det mest välfriserade skidområdet i
norra Europa.

Sadeln/Kittelfjäll
1 100 m ö h, 300+200 höjdmeter
Där liften slutar i Kittelfjäll (300 gratis
höjdmeter) börjar den bästa skidåkningen
om du har energi nog att fortsätta ända
upp till sadeln. Åket börjar på generösa
ytor och sedan är det bara att välja någon
skön ravin för att sluka höjdmeter utförs.
After ski på Hotell Kittelfjäll.

5.

Mittåkläppen/Ramundberget
1 212 m ö h, 500 höjdmeter
Du kan starta vid bron som går över
Ljusnan, inte långt från Ramundbergets
Fjällgård. Bäst utförsåkning hittar du på
den sydvästra sidan av berget, i riktning
mot Ramundberget. Med lite tur får du fin
skogsåkning plus någon härlig ravin som
avslutning. After ski: Grytan kök och bar.

Foto: Andreas Nilsson, Adam Klingeteg, Gettyimages

skrika” och ”hit når inte lagens långa arm”. Jag
rycker till när kvinnan fortsätter resonemanget.
– Det är som Sälen fast för 30 år sedan. Minst.
Men se till att ha med er ordentligt med kläder för
det blåser ordentligt däruppe. Och Nordan är ju
kall, vilket håll den än kommer ifrån. Vi vill inte
ha hit någon fjällräddning, säger hon, och beger
sig mot en toalett med en golvmopp som ett basebollträ i höger hand och en skvimpande skurhink
som en spikklubba i den vänstra.
En The Shining-rysning lägger sig som en kall
kopparplåt över min redan svettiga rygg. Vi klibbar
på stighudarna och ger oss av. Det är extra tyst på
något sätt. Ni vet den där vanliga rytande tystnaden man stöter på i fjällen, plus att liften dessutom
står stilla och därmed gör det extra tyst. Kan det
blir extra tyst, förresten? Jag tänker på August
Strindbergs knappologi-resonemang där knappar
sorteras efter knappar med ett hål, två hål, tre hål
och så vidare. Plus knappar utan ett hål, utan två
hål, utan tre hål ...
Vi rör oss mot den flacka toppen, precis ovan
900-kurvan på kartan. I sydväst tornar norska fjäll

Låktatjåkka/Björkliden
1 228 m ö h, 808 höjdmeter
Låktatjåkka ligger nio kilometer från
Björkliden mellan fjälltopparna Loktacohkka (1 404 meter) och Bajip Gohpácohkka
(1 410 meter), där du också hittar Sveriges
högst belägna bar och våffelstuga. En enkel tur som ändå är på riktigaste riktigt.
After ski dricker du i Låktatjåkka-baren
eller nere i Björkliden på Rallaren.

UT & NJUT!

Nytt år, nya äventyr.
Hur vill du leva ditt liv?
Tagga @utemagasinetsverige

#UTEIDAG

#UTEHELGEN

#UTEDRÖMMEN
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