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Skidåkning i magisk
vilda västernstil
LÅNGVÄGA BACKE Varje vinter faller tonvis av lättaste snö över
Steamboat Springs i Colorado. Den charmiga vilda västernstaden
i Klippiga bergen är känd för skidåkning i skogen och champagnepuder.
Det första som möter på Hotel
Steamboat Grand är ett gammalt
svartvitt foto av en man och en
kvinna som rider genom meterhög, orörd snö. Rutiga skjortor,
cowboyhatt på och framför sadeln
har de ett par träskidor. Det är lite
så skidåkningen i Steamboat är:
enkel och flärdfri.
Staden ligger längs Yampafloden inne i Klippiga Bergen i nordvästra Colorado, drygt tre timmars
bilfärd från Denver.
– Eftersom det tar lite tid att ta
sig hit så kommer folk inte över
helgen från storstäderna, som de
gör till Vail till exempel, berättar
Jenny O’Farrell som är besöksansvarig i Steamboat.
I stället stannar besökarna ofta
en vecka eller två. Det betyder att
det inte blir några långa liftköer
på helgerna, utan det är lugnt i
backarna hela veckan, även under
högsäsong.
Redan på kvällen innan vi ska upp
i backarna provar vi ut skidutrustning på hotellet. Sedan väntar den
på oss vid linbanan morgonen
därpå. Det är en strålande dag med
klarblå himmel och gnistrande
snö. Men vi har inte tur med vädret, säger medpassagerarna i den
gungande kabinen. De förklarar
glatt att området har över 300 soldagar per år, så det fina vädret är
vardag.
Guiden Ryan Watts är australiensare och bor halvårsvis i
Steamboat. Han visar vägen genom det omfattande liftsystemet.

De breda backarna rullar ner för
berget som vita heltäckningsmattor som inbjuder till stora vida
svängar. På bergets baksida finns
mer utmanande skidåkning med
lössnö och puckelpister. Skidskolorna håller till högst uppe på berget.
– Där är det lugnast och snön
är som bäst, förklarar Ryan.
Ragnar Omtved var en norsk skidåkare som slog sig ner i Steamboat springs på 1910-talet och
lärde ut backhoppning till stadsborna. Han har gett namn till grillrestaurangen Ragnars som ligger
i backen på 2842 meters höjd. Där
serveras vagt bekanta rätter som
”Swedish kötbular” och ”Scandinavian Paj Quiche”. Jag väljer en
”Kötträtter Burger” och får en stor
saftig hamburgare på lokal wagyu
biff med sauterade champinjoner
och rostad vitlök.
En magisk skidupplevelse är
trädåkning. Det är overkligt tyst
inne bland de nakna gråbruna
asparna när vi långsamt väver oss
ner mellan stammarna, det enda
som hörs är andetagen och skidornas kanter mot pudersnön.
– Det här var en av de bästa
skiddagarna i år, säger Ryan när
vi kommer ner.
Det är bara att hänfört nicka
medhållande.
Efter en lång dags skidåkning
är Strawberry Parks naturligt heta
källor en lisa för trötta muskler.
Ångan ligger tät över snötäckta
klippskrevor och naturligt urgröp-

ta pooler mellan granklädda
bergssidor. Det är minst sagt spartanskt – en tipi finns tillgänglig
som omklädningsrum, men vatten
och snacks får man ha med sig
själv. Inträdet på 10 dollar måste
ändå anses prisvärt när man får
glida ner i hett mineralhaltigt vattet, luta huvudet mot berget och
blicka upp mot stjärnorna.
Stekhuset Ore House ligger i en
gammal lada mellan byn och skidområdet. Rustikt är ledordet vad
gäller inredningen. Till fördrinken
serveras vi Klippiga Bergen-ostron, frasigt friterade och tuggiga.

”
Området har
över 300 sol
dagar per år,
det fina vädret
är vardag.
Jag frågar artigt om det är insjöostron och får till svar att det är
buffeltestiklar. Jaha, det går ju det
med. En omfattande salladsbuffé
ackompanjerar våra rediga stekar
som kommer perfekt tillagade
efter var och ens önskemål.
Nere i byn finns flera ställen för
den som har ork kvar till after ski.
På Yampa Avenue vid floden finns
ett populärt stråk med barer och

restauranger. Carls Tavern verkar
ha fler ölsorter än det finns snöflingor i backen, ofta spelas bluegrass live från scenen. För en lugnare middag kan man ta linbanan
upp till toppstugan där flera
restauranger huserar. Då ingår en
spektakulär utsikt över bergs
massivets branta sidor där de
störtar ner mot dalen och den glittrande staden som kurar vid bergets fot.
Vi äter frukost i stan på charmiga Creekside café med tegelväggar och stora ljusa fönster ut mot
11th Street. Fyllda omeletter, scones, krispiga äppelrökta bacon och
färsk fruktsallad serveras till gästerna – såväl skidturister som bybor. Efter en kort shoppingtur på
Lincoln Avenue bland cowboyskjortor med tryckknappar och
lokalt tillverkade ullstrumpor tar
vi skyttelbussen till linbanan. Under natten har det snöat och backarna är fulla av den torra, fluffiga
snö som man i Steamboat döpt till
champagnepuder.
Ytterligare en dags felfri skidåkning avslutas med after ski på
T-bar vid det uppvärmda stråket
nedanför linbanan. När guiden
Ryan för andra dagen i rad säger
att det varit en av de bästa skiddagarna i år, tänker jag att det är
nog så: De flesta dagarna är de
bästa dagarna i Steamboat
Springs.
MALIN STÅHL HEFVELIN
resor@svd.se

Skidguiden Ryan Watts tar ut svängarna
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Tre timmars bilfärd från Denver ligger Steamboat springs. FOTO: LARRY PIERCE

Till högsta toppen är det 3 244 meter. FOTO:RAMI SAARISTO

Steamboat Springs är en av de
största skidorterna i Colorado
med sina 1200 hektar preparerade backar. De 165 nedfarterna
är utspridda över en bergskedja
med sex toppar och erbjuder en
stor variation och många olika
svårighetsgrader. Den högsta
toppen är 3 244 meter och den
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Gratis att ge
värdefull att få
Du som är SvD-läsare har säkert många runt omkring dig som skulle vilja läsa din morgontidning.
Som vill bli engagerade, utmanade och få nya perspektiv varje morgon – precis som du. Önska God
jul med SvD!
Ge bort Svenska Dagbladet i en hel månad till en vän
med start 13 januari, utan att det kostar någonting.
Beställ på svd.se/julklapp eller 020-910 910.

> Ge bort på svd.se/julklapp

längsta pisten är hela 4,8 km.
Varje säsong kommer det drygt
tio meter snö, något som gör
Steamboat till den snörikaste
skidorten i Colorado.
Steamboat Springs fick sitt
namn på 1800-talet när jägare
misstog ljudet av ånga som tuffade

FOTO: STEAMBOAT SPRINGS

i en av Steamboats berömda pister för trädskidåkning. FOTO:RAMI SAARISTO

upp ur en het källa för en ångbåt.
Steamboat sägs ha genererat fler
olympier per capita än någon
annan ort i världen: en på 145.
Orten ligger i nordvästra Colorado, drygt tre timmars bilfärd från
Denver. Det finns också en flygplats med direktflyg från New York,
Denver, Dallas och Los Angeles.
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