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Bergsbyn Aspen i Colorado är
världskänd för sin fenomenala
skidåkning. Och har du tur kan du
dessutom se en och annan kändis.

RESOR. - Vi ska bara hajka
uppför den där bergskam-
men, så är vi uppe på top-
pen av grytan sedan, säger
Scott på hurtig engelska och
slänger ledigt upp skidorna
på ryggen.

”Åh gud, jag kommer dö”,
tänker jag dör mig själv. Scott
är en erfaren skidåkare och
uppvuxen i Colorado, USA,
där vi nu beanner oss. Jag
kommer från platta Väster-
götland.

Vi står vid en stor träskylt
som lyder Highlands Bowl,
högt uppe i skidsystemet
Aspen Highlands i populä-
ra bergsorten Aspen. Vi tog

liften upp så långt vi kunde
och därefter pistmaskinen
fram till skylten. Framme,
trodde jag. Men icke. Scott
pekar bortandör träskylten.

Den upptrampade bergs-
kammen höjer sig brant
uppåt och runt grytan, likt
en lång, benvit ryggrad av
monolitiska proportioner.
Det är egentligen inte så
långt kvar till själva toppen,
knappt 500 meter. Men lut-
ningen och höjden, nästan
4000 meter över havet, gör
hela skillnaden.

Ändå är det mödan värd.
Efter 30 minuters fämtan-
de och fåsande står vi på

toppen av Highlands Bowl
och blickar ut över Maroon
Bells, några av världens
vackraste och mest foto-
graferade bergstoppar. Det
spelar inte någon roll att jag
blev passerad av snabbfota-
de åttaåringar på vägen upp.
Inte när jag har över en kilo-
meter nysnö som väntar.

Colorado i västra USA är
världskänt dör sin fenome-
nala skidåkning, med sin
massiva nederbörd, sina
23 skidresort, och med 30
av Klippiga bergens hög-
sta bergstoppar. I alla fall
statens västra del. Den öst-
ra halvan är helt platt och,
så vida du inte är intresse-
rad av kor och stäpplöpare,
rätt ointressant.

Den mest populära skid-
orten är tveklöst flärd-
fulla Aspen, mycket tack
vare Hollywood. De dörsta

celebriteterna att bosätta
sig i den gamla gruvstaden
var sångaren John Den-
ver och Gonzo-journalis-
ten Hunter S. Thompson.
Numera kan du se kändi-
sar som Kevin Costner, Jack
Nicholson, Mariah Carey,
och Donald Trump sitta på
någon av lyxkrogarna eller
strosa längs Main Street
bland Gucci-, Burberry-,
och Ralph Lauren-butiker-
na. Det var framdör allt al-
men Dum & Dummare med
Jim Carrey i huvudrollen
som satte Aspen, och där-
med Colorado, på den inter-
nationella kartan.

Den lilla bergsbyn ansågs
dock vara en av världens
bästa skidorter långt innan
Farrelly-brödernas komedi.
Det var faktiskt två svensk-
ar som dörst introducera-
de skidåkningen till Aspen
under silverrushen på

1800-talet, men då fram-
dör allt som transportme-
del och inte som rekreation.
Orten omvandlades inte till
skiddestination dörrän efter
andra världskriget.

Aspen har fyra berg – Aspen
Mountain, Buttermilk,
Snowmass och Aspen High-
lands – alla med en egen,
unik stil. Allt ifrån bran-
ta, avancerade pister dör

extremskidåkaren till grö-
na, sköna backar dör nybör-
jaren. Omgivningarna är
dessutom några av de mest
undersköna i hela Colorado.
Och bäst av allt – du är
i princip ensam i backen. Av
någon anledning, dörmodli-
gen på grund av de höga pri-
serna, drar Aspen generellt
sett därre besökare än övriga
skidorter i Colorado. Ett lift-
kort går på 120 dollar per dag
och ett säsongskort ligger på
cirka 2 000 dollar. Och så ska
man bo och äta på det.

Men det går att göra
Aspen på en tajtare budget.
I byn Carbondale, 40 minu-
ter utandör Aspen, kan du
hitta boende dör en tredje-
del av priset. Har du bil kan
du dessutom passa på att
besöka någon av Colorados
andra skidorter. Fast bättre
än Aspen blir det inte.
EMELI EMANUELSON/TT

Ett vitt drömlandskap

Bättre skidåkning är svår
’’Efter 30 minuters
flåsande står vi
på toppen och
blickar ut över
några av världens
vackraste bergs-
toppar.

Allmänt
Aspen grundades 1879 som
gruvort under silverrushen,
och blev en skidort efter
andra världskriget. Orten fick
sitt namn på grund av att det
växer mycket asp i området.

Resa dit
Reguljärflyg med United
Airlines, American Air-

lines, Continental Airlines,
Delta Airlines, med mera, till
Aspen från 7 000 kronor tur
och retur tar cirka 18 timmar,
via Denver med minst en
mellanlandning i Europa och/
eller USA. Alternativet är att
flyga in till Denver, hyra bil på
flygplatsen och köra de fyra
timmarna till Aspen. Det är
en vacker bilfärd.

Bo
Dyrt, särskilt kring jul och
nyår då priserna mer än
dubblas. Räkna med att
betala minst ett par tusen
kronor per natt för ett hotell-
rum. Ett billigare alternativ
är att bo på ett enklare hotell
för omkring 80 dollar i Car-
bondale, 40 minuter utanför
Aspen. 20 km
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Colorado
Åk skidor
i Aspen
Colorado i västra USA
är känt för sitt levande
landskap av berg, slätter,
och raviner, sina national-
parker, sin historiska gruv-
industri, och för sina mer än
300 soldagar per år.

Det var i pittoreska Brecken-
ridge som de flesta Aspen-
scenerna i filmen Dum &
Dummare spelades in.

Foto: Bob Winsett

VÄRD MÖDAN. Den populära hajken upp till Highlands Bowl i Aspen är inte särskilt lång, men kan kännas tuff på grund av den höga höjden. Foto: Scott Markewitz
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att hitta

PUDERSNÖ. Colorado får omkring fyra meter snö per år.
I Steamboat Springs är den så lätt och fluffig att den kallas
”champagne powder”. Foto: Larry Pierce

ASPSKOG. Aspen fick sitt namn på grund av alla aspträd som
växer i området. Foto: Hal Williams

Imponerande skidåkning
i Aspen. Foto: Frank Shine

Något av det bästa med
Klippiga bergen är de mörka,
stjärnklara nätterna.

Foto: Thomas O’Brien

Vail: Vail, vars lyxiga resort
har flest pistade backar
i världen, hamnar på en
klar andraplats efter
Aspen. Den väldiga, puder-
rika terrängen är inte sär-
skilt brant, men erbjuder
vidöppna pister, pucklar
och roliga grytor som pas-
sar alla typer av skidåkare.
Telluride: Förmodligen
Colorados mest pittoreska
skidort. San Juan Moun-
tains, med sina knaggliga
toppar, är Colorados mest
spektakulära berg.
Silverton: Om extrem
offpist, heliskidåkning,
salooner, och grusvägar
är din grej så måste du
besöka Silverton.
Breckenridge: Resortet är
stort med mycket terräng,
och även om skidåkningen
är mindre imponerande
så passar den utmärkt för
familjer och nybörjare.
Steamboat Springs:
Steamboat är känt för sin
skogsåkning, sitt ”cham-
pagne powder”, det vill
säga sin lätta, fluffiga snö,
samt för sina varma källor.

■ Fler skidorter
i Colorado

VALUTA. Den starka kronan
ger svenskarna mer resa för
pengarna. Mest fördelak-
tig är valutakursen dör dem
som åker till Island, enligt
en sammanställning av rese-
byrån Ticket. På fem år har
valutan där blivit 37 procent
billigare. Andra länder med
billigare valuta jämdört med
dör fem år sedan är Turkiet,
där valutan blivit 31 procent
billigare, samt Polen, Indien
och Ryssland.

– En avsmakningsmeny
på en stjärnkrog i Kraków
kostar i regel inte mer än en
medioker trerättersmiddag
på en svensk restaurang,
säger Maria Gertell, kommu-
nikationsansvarig på Ticket.

Men det är inte främst läg-
re pris på resorna som lock-
ar, utan snarare mervärdet.

– Även om resorna blir bil-
ligare, så gör de festa rese-
närerna fortfarande av med
lika mycket pengar på res-
målet. De pengar de hade
kunnat spara lägger de i
stället på bättre boende och
finare restaurangbesök,
säger Maria Gertell.
TT

Island
ger dig
mest för
pengarna

Vackra Island ger valuta för
pengarna. Foto: Shutterstock

ITALIEN. Sicilien i Italien kan
snart locka ännu fer svensk-
ar. Nu ökar nämligen utbu-
det på resor till regionen.
Fritidsresor och Ving dår till
våren konkurrens av både
Airtours och Solresor. Air-
tours startar paketresor
till Taormina och Giardino
Naxos. Företaget dörlänger
dessutom säsongen både på
våren och hösten, samt indör
fyg på fredagar.
TT

Fler resor
till populära
Sicilien

Taormina på Sicilien – dit det
nu startar fler charterresor.

Foto: Shutterstock

sjunker bokningarna av
resor med avresa på jul-
afton, enligt en undersök-
ning av Skyscanner. TT
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