
Utsikten är strålande. Vi står uppe på 
toppen av Norder-Tväråklumpen och 
blickar ut mot Öster. Den stora Ånnsjön 
är kantad av ett mörkt barrskogsbälte som 
slingrar sig upp längs Handölan, vars vat-
ten färdats ända från Helags sluttningar. 
I övrigt är det kalfjäll och vita toppar så 
långt ögat når. I söder ligger Sylarna dolda 
bakom solbelysta molnslöjor som skapar 
ett magiskt sken. 

Det är rejält brant. Så brant att den där 

svindlande känslan infinner sig, som gör 
att benen plötsligt känns som spagetti 
och får det att pirra i maggropen. Vi 
hasar oss sakta ner, över den konvexa 
kanten för att kunna se sluttningen 
framför oss. Långt där nere, ungefär två 
kilometer bort, ser vi vår bil parkerad vid 
vägkanten som en liten prick. Det enda 
som skiljer oss från den är 550 fallhöjds-
meter med orörd snö.

Snasahögarna är ett fjällmassiv som 

ligger cirka fem mil sydväst om Åre. Den 
högsta av topparna heter Storsnasen och 
är med sina 1 461 meter över havet aning-
en högre än Åreskutan. Bakom den ligger 
den något lägre Lillsnasen. Direkt söderut 
ligger sedan först Tväråklumparna – 
Sönner och Norder och sedan Getryggen, 
som troligtvis är Sveriges mest skidbe-
stigna fjäll. Vid foten av Getryggen ligger 
nämligen Storulvåns populära fjällstation 
som uppfördes redan år 1900 som en 
vilostation längs stigen mellan Handöl 
och Sylarna.

När mina skidkompisar Stefan Pet-
tersson och Tord Blomqvist hörde av sig 
och undrade om jag ville följa med på en 
topptur till Snasahögarna var jag inte sen 
att tacka ja. Själv var jag lite av en novis på 
skidturande. Jag hade nyligen införskaffat 
topptursutrustning men hade hittills bara 
använt den för att jaga puder i närheten av 
liftsystemet, aldrig under en längre tur ute 
i den riktiga fjällvärlden. Det här skulle bli 
spännande.

Efter att ha parkerat bilen mitt för 
Norder-Tväråklumpen, längs vägen 
mot Storulvån, begav vi oss upp längs 
Norder-Tväråns bäckravin. Vårt första 
mål för dagen var Lillsnasen, som är en 
av de minst besökta topparna i området, 
men som oftast har bättre åkning än 
sin högre storebror. Efter tre kilometers 
anmarsch börjar den verkliga stigningen 
upp i en dalgång som ligger mellan de 
båda Snasahögarna. På Lillsnasens 
ostsida brukar det kunna samlas en hel 
del fin snö. Men vi hyste inte alltför 
stora förhoppningar om att hitta puder, 
för längs vägen fram till fjället hade det 
varit hårt och vindpackat, som det så 
ofta är i dessa fjälltrakter. 

Vädret hade skiftat med ömsom sol 
och ömsom moln som hade en tendens 
att samla sig som en slöja kring topparna 
trots att det var blå himmel runtomkring. 
Trots en aning nedsatt sikt på toppen 
kunde vi fullfölja åket nedför ostsidan 
utan problem. Det var en fantastisk känsla 
att efter flera timmars arbete få betalt 
för varenda meter vi gått. Snökvaliteten 
var okej, mjukt, men inte riktigt det lösa 
puder vi hade hoppats på. 

När du med hjälp av stighudar tagit dig 
uppför ett fjäll av egen kraft, värderar du 
ett åk på ett helt annat sätt än i liftsyste-
met. På utrikiska brukar man säga earn 
your turns, och det ligger något i det. 
Dels är det den tillfredställande känslan 
av att ha utfört en viss prestation genom 
att ta sig till toppen, men det är också det 
faktum att du under den långa vägen upp 
hunnit uppfyllas av den storslagna natu-

RESA
Storulvåns fjällstation är utgångspunkt, 
inte bara för turer till Snasahögarna, 
utan hela västra Jämtlandsfjällen. Dit tar 
du dig enklast med nattåg från Malmö 
eller Göteborg och kommer ända fram 
till Enafors som ligger fyra mil väster om 
Åre och 17 kilometer från Storulvån. Boka 
på www.sj.se. Förboka transfer från 
Enafors till Storulvån hos Taxi Storlien på 
0647-704 77 eller mejla kontoret@wan-
sethbuss.se. De har fasta körningar som 
passar in med nattågens ankomst.

BO
Storulvåns fjällstation (www.storul-
van.se) har rum med dusch och toalett 
(lakan, handdukar samt slutstädning 
ingår). Det finns tvåbäddsrum från 
1000 kr per rum och fyrbäddsrum från 
1555 kr per rum. En enklare sovplats i 
flerbäddssal kostar från 150 kr per per-
son.Du kan boka hos fjällstationen på 
0647-722 00 eller boka via webbsajten 
www.svenskaturistforeningen.se.

ÄTA
Du kan köpa råvaror i fjällstationens 
butik och laga till själv i köket, eller kan 
du lyxa till det genom att äta i Storulvåns 
egen restaurang Ulven som serverar 
både frukost, lunch och middag.

GÖRA & UPPLEVA
Med Storulvåns fjällstation som 
utgångspunkt kan du göra dagsturer 
till närliggande Getryggen och Snasa-
högarna. Om du är ute på egen hand 
kan det vara bra att införskaffa boken 
”Friluftsliv i Jämtland” av Johan Ran-
brandt. Där finns de bästa topptursåken 
i området beskrivna med detaljerade 
kartor. Är du ovan att vistas på fjället 
rekommenderas att du hyr en guide. 
Kurser, uthyrning av utrustning och gui-
der hittar du på www.storulvan.se.

» Jämtlands topptursmecka
aV lars larsson 

Är du trött på att trängas i ändlösa liftköer och 
ständigt komma försent till de bästa puderåken? 
Vi spände på oss stighudarna och en helt ny värld 
av skidåkning öppnade sig. Följ med på topptur till 
Snasahögarna.

ren som omger dig.
Efter att sedan ha avverkat Sönner-

Tväråklumpen, den näst högsta toppen i 
massivet, satte vi kurs mot den tredje och 
sista utmaningen under vår tur – Norder-
Tväråklumpen. Det var med viss bävan 
vi såg på Norder. Västsidan av toppen var 
renblåst på snö och det stack upp sten 
överallt. Kunde det verkligen gå att åka 
här? Vi räknade med att i värsta fall ta av 
oss skidorna och gå ner om det skulle vara 
för stenigt.

På vägen upp halkade jag efter mina 
kamrater eftersom jag stannade för att fo-
tografera. När jag slutligen kommer över 
krönet upp på topplatån får jag en rejäl 
överraskning. Istället för att mötas av 
Stefan och Tord står jag öga mot öga med 
en renhjord, som stått och väntat allra 
högst upp på den 1 255 meter höga toppen. 
De verkar lika överraskade som jag och 
med snabba språng försvinner de utför 
sydsluttningen. Våra farhågor till trots 
visar det sig att all den snö som blåst bort 
från den blottlagda västsidan av fjället 
verkar ha lagt sig i den ostliga sluttningen.

Tord får agera föråkare och till vår 

lycka ser vi hur det sprutar lössnö från 
hans skidor när han lägger stora svängar 
utför branten – äntligen puder! Åket 
utför Norder-Tväråklumpen är dagens 
i särklass bästa och blir den perfekta 
avslutningen på en fantastisk dag. Vi kan 
stå på skidorna och glida hela vägen ner 
till bilen. Totalt avverkade vi en sträcka 
på cirka tolv kilometer och tog över 1 000 
fallhöjdsmeter. 

att gå på topptur är en väldigt lyckad 
mix av lockelsen att ta sig till toppen av 
berg, adrenalin, orörd puderåkning, mils-
långa öde fjällvidder, fysisk utmattning, 
storslagen natur och mental rekreation. 
Att spänna på sig stighudarna öppnar 
dörren till en helt ny värld med obegrän-
sade möjligheter till utmanande skidåk-
ning. En topptur är inte bara ännu en 
skiddag – det är ett helt äventyr.

Med blodad tand kunde jag återvända 
till civilisationen och sedan dess ligger 
hudarna alltid nära till hands i ryggsäck-
en.  I vinter går varken Snasahögarna eller 
andra Jämtländska toppar säkra.

Topptur är det nya vita och jag är såld. 

WEEKENDPLANEN

På väg mot Lillsnasen med 
Norder-Tväråklumpen till vänster.

Stefan Pettersson pekar ut en möjlig 
linje nedför Norder-Tväråklumpen åt 
Tord Blomqvist.
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