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I KILLYS 
SKIDSPÅR

DEN LEGENDARISKA FRANSKA 

SKIDMETROPOLEN VISAR ATT STORLEKEN 

FORTFARANDE HAR BETYDELSE I DEN ALLT 

MER HÅRDNANDE KONKURRENSEN OM 

EUROPAS KRÄSNA SKIDTURISTER.
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ebruarikylan biter oss i kinderna där vi skråar 
ut på ett gigantiskt snöfält, ovanför de otaliga, 
skogsbeklädda branterna på Les Coves. Det är 
närmare minus 25 grader och frostkristallerna 
glittrar förrädiskt på de orörda sluttningarna. 
Ovanför oss tornar spetsiga klippor upp sig 
mot en mörkblå himmel. 

Trots sin närhet till pisterna är Les Coves 
och La Spatule områden man helst inte ska 
ge sig ut i utan kunskap om snöförhållanden 
och terräng. Om man vill överleva. För i Val 
d’Isère är allt så mycket större än vi är vana 
vid. Sluttningarna är större, snön är djupare, 
klipporna ser hårdare ut och lavinerna är 
brutalare. Nästan varje år hör vi talas om flera 
hundra meter breda monsterlaviner som gått 
i området kring Val d’Isère och krossat det 
mesta i sin väg. 

Något vi förstår efter att ha sett, och skråat 
över konvexa snöfält större än en mindre öst-
errikisk skidort. Lossnar snötäcket här spelar 
det ingen roll om du har senaste modellens 
airbag eller har läst lavinkunskap på uni-
versitetsnivå. Snömassorna tar tyvärr ingen 
hänsyn till det.

Skogsåkningen runt Les Coves är som 
hämtad ur en dröm. Det finns ingen anledning 
att överdriva snöns kvalitét eller lutningen på 
sluttningarna för den här artikelns skull. Kylan 
har konserverat pudersnön och de frostskru-
dade träden för närmast tankarna till landet 
Narnia. Vi förväntar oss nästan att Vita Häxan 
ska dyka upp bakom nästa krön där vi flyger 
fram på breda skidor i den lätta pudersnön.

Vi tar oss ned till den lilla byn La Daille 
för en enkel lunch på en uteservering i kylan. 
Solstrålarna orkar inte värma upp luften 
nämnvärt, och vi spenderar mer tid framför 
restaurangens järnkamin med att tina upp våra 
frusna fingrar än vi sitter på uteserveringen. 

För att ta oss tillbaka upp till toppen på 
Rocher de Bellevard efter lunchen är det tåget 
Funival eller Télécabine de la Daille som gäl-
ler. Den hundra meter långa liftkön är brutal, 
en nackdel med att befinna sig i en av Alpernas 
mest populära skidorter.
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F
rån toppen av Rocher de Bel-
levard tar man sig enkelt runt 
i Val d’Isères stora skidsystem. 
Pisterna är breda och åkmöj-
ligheterna utanför närmast 

oändliga. Där finns något för de flesta, från ny-
börjare till extrema friåkare. Flacka barnvän-
liga områden i högalpin miljö på Col de Fresse 
och Col de la Madeleine, utmanande manches-
teråkning i den branta världscupsbacken till La 
Daille, och självklart riktigt bra offpiståkning 
i Le Grand Vallon. Skogsåkningen i Fornét är 
ofta helt formidable, ett måste för oss som gillar 
att använda lärkträd som slalomkäppar.

Området runt Glacier de Pissaillas är även 
det värt att utforska. Det nås med en enkel 
stighudstur från liften Montets i riktning 
mot 3 355 meter höga Oille Noire. Ett annat 
klassiskt åk är det lättillgängliga och öppna 
Banane vars rullande sluttningar tar oss ned 
till en blå pist och vidare tillbaka till byn. 

En stor fördel med åkningen i Val d’Isère 
är att man lätt kan ta sig tillbaka från även de 
mest avlägsna hörnen i liftsystemet. Pisterna 
ringlar sig ned mot byn i de olika dalgångarna, 
som bäckar från en glaciär till en bergssjö.

Här tar inte åkningen slut förrän du befin-
ner dig inne i byn med skidorna fortfarande 
under fötterna. Något vi gillar skarpt. Du kan 
åka skidor från toppen av Rocher de Belle-
varde på 2 827 meter över havet, ända ner till 
en uteservering på torget i Val d’Isère, utan att 
behöva gå en meter i pjäxorna. 

Väl på torget hoppar du enkelt ur bindning-
arna, slår dig ned vid en rödrutig bordsduk på 
Restaurant Front de Neige och inväntar den 
trevliga serveringspersonalen. Du beställer 
ett glas rött och en saftig entrecôte, avrundar 
måltiden med en moelleu au chocolate och 
en fransk expresso. Livet som skidåkare kan 
knappast bli bättre.

T
ill skillnad från de många 
franska skidorter som byggts 
från grunden av grå betong 
och med enda syfte att serva 
turister, har Val d’Isère en 

spännande historia och en gammal bykärna 
som gett byn mycket av dess unika karaktär. De 
gamla husen hukar sig fortfarande runt en intakt 
kyrka från 1600-talet, dock numera omringade 
av allt från stora hotell till svindyra lyxchalets. 

För trots att man även här byggt fula kom-
plex i betong har man lyckats behålla lite av 
byns originella charm, något som säkerligen 
har bidragit till Val d’Isères stora och bestå-
ende framgång som skidort. 

Skidorten Val d’Isères moderna historia 
anses ha börjat redan år 1929. Det var då en 
parisare vid namn Jaques Mouflier tog sig till 
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den avlägsna byn, som vintertid endast kunde 
nås med stighudar. Mouflier möttes av en när-
mast medeltida jordbruksby, avskärmad från 
yttervärlden, utan elektricitet och telefon. 

Jaques hade nyligen sett skidorter som 
Megéve växa fram, och såg en närmast obe-
gränsad potential i Val d’Isère. Dock saknade 
han kapital och var därför tvungen att övertala 
lokalbefolkningen till att börja satsa på skid-
turism. I byn fanns redan fyra hotell, som bara 
var öppna sommartid. Tack vare Moufliers 
outtröttliga entusiasm och övertalningsför-
måga slog vinteröppna Hotel de Paris upp 
portarna år 1932. Kort därefter byggdes den 
första släpliften. 1937 öppnades en vägför-
bindelse över Europas högsta bergspass Col 
d’Iseran, vilket gjorde Val d’Isère mer tillgäng-
ligt och satte orten på kartan ordentligt. Pas-
set invigdes av självaste presidenten, och året 
efter öppningen började man konstruera den 
första kabinbanan: Téléphérique de Solais. 

Jacques Moufliers till synes omöjliga 
dröm om att transformera den lilla primitiva 
bergsbyn Val d’Isère till en internationell 
skidmetropol hade tagit sin början.

I slutet av 60-talet öppnades en förbindelse 
mellan skidområdet i Val d’Isère och liftarna i 
det angränsande glaciärområdet Tignes. 

M
en det var faktiskt en 
annan fransk skidort, 
strax utanför Grenoble, 
som skulle komma att 
spela en stor roll för vad 

Moufliers skapelse så småningom döptes till.
Det var under störtloppet i de olympiska 

vinterspelen 1968, Chamrousse. En supertag-
gad skidåkare kastar sig ut genom startgaten 
med sådan kraft att den fortfarande vibrerar 
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HÖGSTA ÅKHÖJD cirka 3 300 meter (3 
456 meter om man räknar in Tignes)
BYNS HÖJD ÖVER HAVET 1 850 meter
HÖGSTA FALLHÖJD Le Grand Vallon, 
cirka 1 350 fallhöjdsmeter från Signal 
de L’iseran till Le Fornet
PIST 300 km för hela Espace Killy
ANTAL LIFTAR 89 i hela Espace Killy
BÄSTA PIST Den röda 
världscupsbacken från Rocher de 
Bellevard till La Daille
BERGSGUIDE alpineexperience.com
LIFTKORT 50 Euro för dagskort under 
högsäsong (36 Euro per dag för 
nybörjare). 228 Euro för 6-dagars 
familjekort per person.
RESA Flera nordiska resebolag kör 
charter till klassiska Val d’Isère, bland 
annat Nortlander och Langley.

Närmsta flygplatser är Geneve och 
Grenoble, som båda ligger cirka 17 

mil ifrån orten.
Många olika flygbolag flyger 

till bägge orter, dock är Geneve 
den större och mest traffikerade 
flygplatsen av de båda.
BOENDE Det finns flera 
bostadsuthyrare längs huvudgatan i 
Val d’Isère som förmedlar de många 
privatbostäder som hyrs ut till turister 
under säsong. Lägenhetsboende är 
den vanligaste och mest prisvärda 
formen av semesterboende i Val 
d’Isère.

I hotellväg kan du välja mellan 
allt från mysiga bed & breakfasts 
som lilla Chalet Colinn, beläget 
en bit upp på berget mellan Val 
d’Isère och Tignes, till det mycket 
omtyckta fyrstjärniga L’Aigle des 
Neiges. 

Ett dubbelrum på L’Aigles des 

Neige mitt i Val d’Isère ligger på cirka 
300 Euro per natt.
UTESTÄLLEN Cocorico Röjig utomhus-
afterski med livemusik och öl i stora 
plastmuggar.

La Folie Douce Det ökända och 
dekadenta feststället mitt i backen 
bjuder på en show du inte glömmer i 
första taget.

La Baraque Rustik men modern 
restaurang med hög kvalitet på 
maten som transformeras till en 
nattklubb med livemusik och dj efter 
att köket stängt för kvällen.

Front de Neige Bra restaurang och 
afterski precis där pisten möter torget 
i Val d’Isère.

Le Petit Danois Drick öl med galna 
danskar och dansa pjäxdans på 
borden som om du var i Österrike.
INFO valdisere.ski
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(enligt myten) när han lite senare når mål-
linjen och klockas med den snabbaste tiden 
av alla. Hans namn var Jean-Claude Killy och 
bördig från Val d’Isère.

Trots att han hade dominerat världscupen 
året innan var det ingen som riktigt trodde att 
den unga och yviga killen skulle ta hem guldet 
i samtliga tre discipliner i alpin skidåkning 
under spelen. 

Killy skulle bli känd som en av världens 
mest orädda och originella störtloppsåkare 
genom tiderna och den första riktiga super-
stjärnan inom skidåkning. En föregångare och 
förebild för kommande generationers åkare 
både vad gällde åkstil och affärssinne. Med sitt 
vilda men graciösa sätt att åka på skärande 
sväng nedför berget och sina sponsorkontrakt 
var han långt före sin tid.

Killy växte upp med sin pappa Robert, en 
före detta Spitfire-stridspilot. Pappa Killy 
drev en skidbutik i Val d’Isère och han tänkte 
minsann inte hindra sin son från att följa sin 
dröm om att bli en framgångsrik skidåkare. 
Jean-Claude slutade skolan redan vid 15 
års ålder och blev inom ett år antagen i det 
franska juniorlandslaget. Han var redan då 
känd som något av en loose cannon, någon 

som ofta kraschade bort sig under tävling och 
sällan kom i mål. Under en störtloppstävling 
i Cortina d’Ampezzo ramlade Killy 180 meter 
före målgång, bröt benet, men fullföljde ändå 
åket på en skida ända över mållinjen. Med en 
sådan målmedvetenhet fanns det dock ingen 
tvekan om att den unge fransmannen hade 
potential att gå riktigt långt.

Efter sina olympiska segrar i Grenoble gick 
Killy som 24-åring oväntat i pension. Detta 
berodde till stor del på att internationella 
olympiska kommittén inte accepterade Killys 
sponsorkontrakt med en italiensk skidtillver-
kare. På den tiden var det nämligen förbjudet 
att tävla i OS om man samtidigt hade beta-
lande sponsorer.

Efter att ha dragit sig tillbaka från täv-
lingslivet flyttade Killy från Frankrike till USA 
där han kontrakterades av några av världens 
ledande varumärken. Han spelade in skidfilm 
och blev känd som världens första skidstjärna. 
En sann rebell, inspiratör och förebild för 
morgondagens skidåkare.

Hans barndoms skidsystem döptes för 
många år sedan om till Espace Killy för att 
hylla ortens store son, och en av skidvärldens 
sanna superhjältar.

N
är Jaques Mouflier kom till 
Val d’Isère år 1929 låg den 
gamla byn på lagom långt 
avstånd från de omkringlig-
gande bergen och dess hög-

alpina faror som laviner, stenras och jordskred.
Allt eftersom byn byggdes ut och området 

exploaterades kom dock ovan nämnda faror 
närmare. 

Området runt Col d’Iseran är ett av de mest 
snörika i Europa, och lavinrisken återspeglar 
detta faktum. Det är inte ovanligt att man tvingas 
stänga bilvägen till Val d’Isère och Tignes på 
grund av extrema snömängder. Faktum är att 
området ofta drabbas av riktigt stora laviner som 
inte sällan tar människoliv. 

Som skidåkare med enkel tillgång till 
högalpin och brant terräng tänker vi oftast 
för lite på de risker som vår sport medför. Det 
finns inga helt säkra bergssidor när snödjupet 
är fyra-fem meter. Det bästa är att alltid åka 
med en lokal bergsguide, det näst bästa att 
skaffa sig ordentlig kännedom om terräng och 
snöförhållanden genom att prata med erfarna 
skidåkare eller pistörer på orten. 

Val d’Isère och Tignes är två av Alpernas 
absolut bästa skidorter alla kategorier, under för-
utsättning att man förhåller sig till ovanstående.

U
ttrycket ”att ha långtråkigt” 
existerar inte i Val d’Isère. 
Till skillnad från många av 
de mer eller mindre stendö-
da orter vi besökt på sistone 

har orten både skidåkning i absolut världsklass 
och ett galet utbud av restauranger och barer. 

Sugen på röjig och dekadent utomhus-
after-ski? Släng av dig skidorna och kasta dig 
in i folkmassan på Cocorico. Drick öl i stor 
plastmugg, rocka loss till kvällens livemusik 
och glöm alla morgondagens problem. Vill du 
ha pumpande eurotechno, dj’s och eldjongle-
rande freaks istället? Lätt ordnat, du hittar det 
i backen på det ökända La Folie Douce. 

Gourmétmat i rustik miljö med livemusik? 
Kolla in La Baraque på Val d’Isères huvudgata, 
du kommer inte att bli besviken. Kort och gott 
finns allt en semesterfirande skidåkare behöver i 
Val d’Isère: Bagerier, ostbutiker, hamburgerstäl-
len, nattklubbar, skidbutiker, caféer och teésa-
longer. Priserna är långt ifrån låga, men kvalitén 
på vad som erbjuds är ännu högre. 

Chloë, en ung tjej från Val d’Isères turistbyrå 
visar runt oss en kväll på byn. Hon har flyttat hit 
från Paris för att få vara i bergen där hon bru-
kade semestra med familjen under sin uppväxt. 
Vi förstår ganska omgående att vi skulle behöva 
mycket mer tid än en ynka kväll för att plöja 
igenom Val d’Isère’s nöjesutbud. En hel vinter-
säsong hade kanske varit mer lagom. *
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