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FOTO GÖRAN ASSNER

med Erik Westberg, som är nyinflyttad i
Funäsdalen, samt den infödde skidlegenden Jon Wagenius som driver företaget
Strapatser. De hade redan hunnit med ett
ansenligt antal åk, men lugnade mig med
att det fanns massor av orörd snö kvar.
Jon kan berget utan och innan och
guidade oss till fin offpiståkning i Osthangsområdet som är den östligaste delen
av systemet. Det är här de brantare svarta
nedfarterna ligger med namn som Svarte
Petter, K2 och Ostlöpan. Mellan dem finns
fantastisk skogsåkning där pudret ligger
djupt mellan träden.

» paradisET för puderälskare
AV LARS LARSSON

Har du tröttnat på hypade skidorter med isig kanonsnö och trängsel i
liftköerna? Ramundberget har varken landets brantaste nedfarter, högsta
fallhöjd eller röjigaste afterski. Men de har förmodligen Sveriges bästa snö.
Jag hade hört snacket förr – att Ramundberget får mest snö i hela landet – och
efter ett par veckor med pister liknande
skridskobanor hemma i Åre, trots att det
var slutet av januari, bestämde jag mig
för att själv undersöka saken. Långt före
gryningen, klockan fem en lördagsmorgon
klev jag upp, slängde in skidor och pjäxor
i bilen och trampade gasen i botten. Det
hade snöat rejält under natten och förutom mig var det bara snöröjarna som var
vakna. Jag tror jag mötte eller körde om
minst sex plogbilar under färden. Ibland
var jag tvungen att köra på fel sida eftersom bara halva vägen hunnit plogas.
Förhoppningarna om bottenlösa
puderåk, iförd snorkel, bara växte i mitt
huvud och ju närmare jag kom Funäsdalen
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och Ramundberget desto mer snötyngda
blev granarna. Tillfredsställelsen var
enorm när jag efter fyra timmars snörally
på utsatt tid rullade in på Ramundbergets
parkering exakt klockan 10:00. Bara för
att bråkdelen av en sekund senare vrida
mig i fradgande ångest när jag insåg att
hela mitt skidställ inklusive hjälm och
goggles hängde kvar i lägenheten.
Mina drömmar om en fantastisk skidhelg kunde ha slutat här, men istället fick
jag en snabbgenomgång i vad det innebär
att vara Ramundbergare. Jag gick in på
skiduthyrningen och inom några minuter
hade en ytterst hjälpsam David Gunnarsson samlat ihop ny utrustning till mig av
gammalt hittegods och hoplånade grejer.
Han toppade anrättningen med sin egen

privata dunjacka. Jag var back in business.
Nu bör det i sanningens namn kanske
tilläggas att jag och David känner varandra
sedan tidigare, men det ligger ändå något
i det trevliga bemötandet. Själva talar
”Ramundbergarna” om ett värdskap som
bottnar i hur Agaton och Brita Norberg tog
emot sina allra första gäster på Fjällgården
en vinterdag 1936. Då fanns här inget hotell
utan de tog emot gästerna i sitt eget hem.
Denna genuina gästfrihet och tradition är
något som Ramundberget vårdar ömt.
Men nu hade jag bråttom. I Åre brukar

de mest lättillgängliga offpiståken vara
helt uppkörda inom en timme efter ett
rejält snöfall och jag ville inte gå miste
om godsakerna. Vid liften mötte jag upp

Jon en lokal skidhjälte och arrangerade tidigare SM i extremskidåkning i Funäsdalen.
JON WAGENIUS TIPSAR:

Ramundbergets
bästa offpiståk
FÖR FAMILJEN
Grytan är ett populärt offpiståk med lite
flackare terräng som skulle kunna beskrivas som familje-offpist. Åk österut från
Osthangsliften och ner i den stora grytan.
När du kommer ner i Björkskogen håller du
vänster för att komma närmare liften. På
slutet får du staka dig tillbaka via längdspåret.
FÖR PUDERHUNDEN
Osthangskogen erbjuder fin åkning i gles
skog och röjda och naturliga gläntor. Åken
finns i skogspartierna mellan de branta
nedfarterna runt Osthangsliften.
Kvarnbäcksravinen är ett annat intressant område för puderjägaren. Den ligger
mitt emellan Osthang och huvudsystemet.
Du tar dig dit antingen via Nordvästleden
från Osthang eller Kvarnbäcksleden från
Solliften eller restaurang Tusen. Här kan du
ofta hitta orörd snö upp till två dagar efter
ett stort snöfall.
Väster om Skarsliften är ett mecka för
den som vill lära sig att droppa klippor. Här
finns gles skogsåkning och klipphopp i alla
höjder och smaker.

Erik Westberg visar
vägen till det vita
guldet i Kvarnbäcksravinen.

Ramundberget är tillsammans med

Riksgränsen, så vitt jag vet, de enda större
skidorterna som fortfarande inte använder snökanoner. Skillnaden i pisterna är
påtaglig och den mjukare natursnön är
mycket trevligare att åka på. Även om jag
personligen mest är ute efter offpiståkningen har Ramundberget verkligen något
att erbjuda för alla smaker. Här finns flera
barnområden och familjevänlig åkning
såväl som parker för den som vill hoppa
och jibba.
När årets säsong drog igång i december
hade skidområdet Alpina Funäsdalen, där
Ramundberget ingår, fler liftar öppna än
vad hela resten av Sveriges skidanläggningar hade tillsammans. Det säger en del.
Min grundliga undersökning av Ramundbergets snöförhållanden verifierade
vad jag hela tiden misstänkt. Stående med
snö upp till knäna nere i Kvarnbäcksravinen kunde jag konstatera att jag hittat rätt
– Ramundberget är Sveriges puderhåla
nummer ett.

FÖR EXTREMSKIDÅKAREN
”La Puta” kallas den största rännan på
Osthangsväggen som är den stora klippan
som ligger mellan Grytan och Svarte Petter
(den östligaste nedfarten). Du kan se dessa
rännor från bilen på väg till Ramundberget.
La puta är den tydligaste rännan och är
cirka 35 meter bred där den är som störst
och bjuder på 35 till 45 graders lutning
beroende på hur snön lagt sig. La Puta ligger
i mitten och öster om den finns Blåbärsrännan som är lite smalare, kortare och bjuder
på mer teknisk åkning. Åt väster ligger La
Fluff. Det är inte många som klarar att köra
denna från toppen där det är stupbrant och
ofta barblåst men det går att skråa in via en
halvläskig travers och komma åt godsakerna i alla fall. Hela området är lavinfarligt
och lämpar sig enbart för experter.
RESA
Flyg från Arlanda till Sveg med taxitransfer
till Ramundberget; nextjet.se. Eller flyg till
Röros och köp ädla drycker till taxfree-pris
på Arlanda. Pris tur och retur från 2245
kronor per person inklusive transfer. Boka
på: 0684-66 88 88. Härjedalingen kör direktbussar från Stockholm för 880 kronor

tur och retur. Fjällexpressen kör direktbuss
från Malmö och Göteborg.
BO
Rekommenderat är att bo på anrika
Fjällgården som är hjärtat i Ramundberget. Här finns både pool, spa och en
genuin fjällhotellkänsla med svartvita
fotografier på väggarna och sprakande
öppen brasa. Ett fjällgårdsrum kostar
från 3550 kronor per person för en långhelg torsdag till fredag. Då ingår frukost
och trerätters middag.
ÄTA
Äter gör du i Mor Britas restaurang på Fjällgården som serverar vällagad husmanskost. Du får heller inte missa Restaurang
Tusen. Byggnaden ligger mellan Solliften
och Osthang på 1000 meters höjd och är
prisbelönt för sin utsökta arkitektur, rund
och utsmyckad med björkstammar. Härifrån har du utsikt över Skarsfjället, Helags
och Mittåkläppen.
GÖRA & UPPLEVA
Det finns massor att göra inom och
utom liftsystemet. Vad sägs om isklättring, snöskoturer, toppturer, hundspann,
snöskoterturer, helikopterskidåkning på
Helags, offpistjakt, snö- och lavinkurs.
strapatser.se. Förutom allt detta finns
Nordic Ski Center som erbjuder 300 km
med preparerade sammanhängande spår
i området.
Fler alternativ och aktiviteter hittar du på
ramundberget.se och funasdalen.com
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