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I och med utvecklingen av de breda skidorna har antalet 
offpiståkare ökat. För många är pudersnö den största 
frihetskänslan. Men de lätta flingorna bildar en enorm naturkraft 
som i värsta fall kan innebära döden. Och 17 år gammal snö styr 
fortfarande livet för en 56-årig kvinna i Varberg. 
Konsten att bedöma laviner är svår. Och eftersom fjällräddningen 
tar lång tid är det kamraträddning som gäller när olyckan 
är framme.
Sverige har i år fått sina första träningsanläggningar för 
sökning med lavinsändare, transceivers. För träning är enda 
sättet att vara förberedd när naturen sagt sitt. 
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– Var är Philip? frågar Jessica.
– Han kommer inte, säger Fritte.
– Han tycker att hockeyn är viktigare, fyller Lisa i. 
Klockan 14.00 i dag är det nedsläpp i OS-finalen 
i hockey mellan Sverige och Finland. Men för fem 
säsongande svenskar i alpbyn Verbier i sydvästra 
Schweiz blir det inget storbildstittande på Puben. 
Lavinkursen som de bokade för ett tag sen kommer att 
ta hela dagen. 

På vägen upp i liften rullar bergsguiden Stephen Hadik en cigarett. Det första 

man ska göra på morgonen, berättar han när vi står i början av pisten, är att testa 

att allas transceivers, lavinsändare, fungerar. Han hasar ner några meter i backen 

på sina telemarkskidor och ställer om den lilla gameboy-liknande apparaten han har 

under jackan på sökning. I ena handen har han stavarna. I mungipan den nyrullade 

cigaretten. 

Men han får ingen signal alls från Ylva Ran som står bredvid. När han rycker upp 

batteriluckan kan han konstatera varför; batterierna sitter åt fel håll. 

När de kommit på plats får vi i tur och ordning åka mot Stephen Hadik som 

på sin transceiver får in signaler från den sändare som närmar sig.

mycket eftertanke 
och lite hockey på lavinkurs



4.

Den första transceivern kom för cirka 20 år sedan, men det var först tio år 

senare de började fungera tillförlitligt. Apparaten har fått sitt namn efter de två 

orden transmitter, som betyder sändare, och receiver, som betyder mottagare. 

När man åker offpist slår man på sändaren för att man ska kunna hittas om man 

blir begravd i en lavin. Den som inte blir meddragen ställer om sin sändare på 

sökning för att leta efter kompisarna. På så sätt kan räddningsarbetet starta med 

en gång. I stället för att man ska behöva invänta ortens räddningspatrull. 

Tiden du ligger begravd i en lavin är avgörande. Inom de första 15 minuterna 

är chansen att överleva 93 procent. Halvtimmen efter är den nere i 26 procent. 

Transceivern kan vara skillnaden mellan liv och död eftersom den möjliggör 

kamraträddning.

– Tror du att han gjorde det med batterierna med flit, frågar Ylva Ran.

–  Ja, bra gjort! konstaterar en trött skrattande Johannes Roll. 

Han gör sin första skidsäsong och har i dag varit uppe sen halv fem för att 

städa Puben, eller Pub Mont Fort som den egentligen heter, döpt efter Verbiers 

högsta berg. Han varvar som så många andra säsongare det glada livet bestående 

av skidåkning och festande med att jobba. 

Stephen Hadik fimpar efter halva åket. Sen skråar han ut på vänsterkanten 

genom avspärrningsnätet. Efter sig har han ett gäng ivriga adepter. Ylva Ran 

åker snowboard, de övriga skidor. Vi är på väg till Vallon d´Arbi. Man når åket 

efter en lång skråsträcka. Nu har pistörerna plogat den vilket gör Ylva glad. 

Annars brukar hon behöva ta av sig brädan och pulsa i snön. 

Efter drygt två teoritimmar inne på pjäxbutiken Surefoot har vi gett oss 

ut på berget. Stephen Hadik stannar med jämna mellanrum och pekar på de 

kringliggande bergstopparna och förklarar. 

– Berget vet aldrig om du är en bra åkare. Och lavinen vet inte om du är 

expert, säger han och lägger på ett forcerat garv.

Arbidalen är ett av de cirka tio markerade offpiståken i Verbier. All åkning 

sker på egen risk. Men det finns inget som kan kallas puder kvar i dag. Eftersom 

dalen är så lättillgänglig blir den snabbt uppåkt. Men vi är inte här för att vädra 

puderluft. Vi är här för att studera det vi lärt oss i teorin under morgonen. 

Saker som påverkar lavinrisken är om och hur det har blåst. I vilket väderstreck 

sluttningen ligger. Lutningen. Temperaturen. Och självklart hur och när det har 

snöat. Men för att få den fullständiga bilden krävs att man följer snön en hel 

säsong. Och dessutom vet hur terrängen ser ut vid barmark. 

Stephen Hadik visar på några stora snökristaller som bildats på ytan under 
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natten av kondensationen. Krispiga prismor som låter härligt när skidorna skär 

genom täcket. Men de kan vara förrädiska om de hamnar mellan olika snölager 

och där fungerar som kullager. 

-Nu har man lite kött på benen. Och man får sig en tankeställare över 

vilka man vill åka med. Men det är ju pinsamt att vi går kursen 

först nu. Det är ju inte läge att säga att vi redan gjort en säsong, säger Fritte 

Bengtsson, 26 år.

Han är fem år äldre än de andra och kom ner till den lilla byn Verbier först 

för tre veckor sen och genast bokade han lavinkursen för kompisgänget.

Klockan nio i morse, en kvart efter utsatt tid, startade undervisningen. Den 

37-åriga amerikanen Stephen Hadik har jobbat som bergsguide i Verbier sen 

2001 och står för dagens innehåll; handfasta råd, ugly statistics och punkterade 

rykten. Han gör sin 18:e skidsäsong och den 14:e i Verbier. 

Ju mer du vet – desto räddare blir du konstaterar han. Och Lisa Törner håller med.

– Jag kommer inte våga åka någonstans nu, säger hon. 

Hon gör liksom pojkvännen Fritte sin andra säsong i Verbier. 

Varje år sätts ett 50-tal laviner i gång av skidåkare här, enligt Paul-Victor 

Amaudruz som är säkerhetsansvarig på orten. Ungefär tio av dem drar med 

sig människor. Och varje år dör 1-2 personer. Men den största andelen laviner, 

100-300 varje år, är kontrollerade och sprängs av pistörerna. 

Den här säsongen har lavinvarningen varit uppe på högst tre på den 

femgradiga skalan – med undantag för 48 timmar då den låg på fyra. Stephen 

Hadik understryker att tre är fara, och säger att han många gånger tyckt att 

varningen borde varit högre.

– Jag har alltid trott att tre var säkert, säger Lisa Törner förvånat.

Det är det första ryktet som får stryka på foten i dag. Nästa är att mobiler inte 

kan störa transceivern. Det kan de. Om det ringer samtidigt som en sökning pågår. 

– Är det säkrare att åka bland träd? frågar Fritte Bengtsson.

Nej. Och att gräva ett hål i snön för att studera de olika snölagren, får vi lära 

oss, är som att ta danslektioner på ett minfält. Förhållandena skiftar kolossalt 

med bara några meters avstånd.

Ylva Ran tillhör en av dem som väljer att inte åka så mycket utanför pisten 

eftersom varken hon eller hennes medåkare har koll.

– Jag litar inte på någon. Jag kan ju inte ens använda min egen utrustning. 

Och ingen jag känner skulle kunna rädda mig. Jag vet ju det, berättar hon över 
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en lunch dagen före kursen.

Lisa Törner säger att hon förra året flera gånger åkte runt med sin transceiver 

i ryggsäcken eftersom hon inte förstod hur hon skulle sätta på sig den. Egentligen 

är det en dödssynd. Många lavinoffer grävs upp nästan nakna eftersom de starka 

krafterna sliter av allt löst. Därför ska transceivern alltid bäras över bröstet.

Antalet offpiståkare har ökat de senaste åren, tack vare eller på grund av 

utvecklingen av de feta skidorna. Breda, lättåkta och väldesignade skidor med 

namn som Sugar Daddy, Public Enemy och Seth Vicious. Stephen Hadik jämför 

med sina första säsonger. Då var de flesta skibummarna puckelpiståkare. I dag är 

de flesta säsongarna här för friåkningen. 

Och varje skidåkare med offpistambitioner och lite självrespekt har på 

sig den klassiska friåkningsuniformen. Transceiver, hjälm, ryggskydd samt en 

ryggsäck med spade och sond i. Det är också den utrustningen Stephen Hadik 

utgår från att deltagarna har med sig till kursen. 

Om en halvtimme börjar OS-finalen. I liften över några mackor väger 

Johannes Roll och Lisa Törner transceiverträning, som är nästa punkt på 

schemat, mot hockeymatchen. 

Träningen går segrande men det är ett par rastlösa själar som slår läger på ett 

litet flygfält en bit ner i en backe. Där börjar de bygga ihop spadar, som består av 

skaft och löstagbara blad, samt lavinsonder. Flera två decimeter långa lättmetallrör 

på ett snöre blir i sin fulla längd en 2.5 meter lång pinne man kan sonda med. 

Längre är onödigt. Om man blir begravd djupare är risken övervägande att man redan 

dött av snötäcket ovanför eftersom en kubikmeter snö väger mellan 500 och 900 kilo. 

Fem olika transceivers finns representerade. I grunden fungerar de likadant. 

Stephen Hadik dömer ut Jessicas Zandéns sändare direkt. Han garvar och 

skakar på huvudet. Och Jessica får lova att uppdatera sin gamla relik till en mer 

lättanvänd variant. Men det blir ett senare projekt konstaterar hon. En ny kostar 

från 3 000 kronor och uppåt. 

Stephen har slängt sin väska med en sändare i på marken 50 meter bort och 

ryckt tag i min transceiver. I samlad trupp går vi i ett 20 meter brett sicksackmönster 

mot väskan. Redan i första svängen blir Stephen extatisk. Transceivern känner 

av hans sändare som ligger i ryggsäcken. På 39 meters avstånd anger den lilla 

skärmen, samtidigt som den piper och pekar åt vilket håll vi ska fortsätta vårt 

letande. Normalt brukar man behöva komma så nära som 15 meter för att få 

signal. Men både Stephen och jag har nya batterier vilket höjer kapaciteten. 
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Signalerna blir starkare och snabbare ju närmare väskan vi kommer. Och den 

sista finsökningen görs som ett kors en decimeter över marken. Oftast ligger 

offren begravda någon meter ner och genom att sänka transceivern kommer 

man närmare. 

Efter genomgången är det dags för hide-and-seek i par.

– Kan man röka nu? frågar Ylva Ran och struntar i svaret. 

Hon och Jessica sätter sig ner tänder varsin cigarett. Johannes Roll traskar i 

väg med en sändare i en vante och en spade att gräva ner den med. 

Ylva hittar den efter en och en halv minut. Med 30 sekunder till godo på 

Hadiks tvåminutersgräns. Fritte Bentgsson däremot kommer med en nedslående 

rapport över hur hans och Lisa Törners första försök gått.

– Vi skulle båda varit döda, säger han. Det tog alldeles för lång tid.

Stephen Hadik och hans kollegor har länge velat starta en lavinkurs. 

Först denna säsong är de i gång. Det som från början var en gratiskurs 

för lokalbefolkningen har blivit undervisning för alla som kan avvara 95 

Schweizerfranc (cirka 570 kronor). Men enligt Hadik är det inte så många.

Jimmy Odén har skrivit materialet till kursen. Den 35-årige svensken har 

bott i Verbier sen 1993.  Han har även samlat 15 års klurande och erfarenhet i en 

bok för alla som sysslar med friåkning. 

Han beskriver lavinsäkerheten som en konst snarare än en vetenskap.

– Det finns inga exakta metoder utan bygger på erfarenhet och känsla 

baserat på vissa baskunskaper, säger han.

Själv åker han bara när han känner sig hundra procent säker.

– Jag accepterar inte ett 80-20-förhållande eller 90-10. Jag tar flera beslut om 

dagen, 150 dagar om året och till slut gissar man fel, säger han.

Boken Free skiing kom ut i januari 2006 och svarar på alla de frågor Jimmy 

Odén hade när han 1990, 19 år gammal, gjorde sin första säsong. Än så länge 

säljs den bara i några sportbutiker och på vissa skidsiter. Boken, som redan 

används på flera bergsguideutbildningar, är ganska stor och otymplig. Vilket är 

ett medvetet drag. Dels för att Jimmy Odén ville få med så mycket som möjligt. 

Men också för att den inte ska åka med upp på berget.

– Då är det för sent. Kunskapen ska du ha innan du ger dig i väg. Men 

folk måste vilja utbilda sig. Det fantastiska med bergen är att de ger en 

enorm frihet – men under ansvar. Det kräver att folk inser vad som väntar där 

uppe. Kommer du utifrån är du ovan vid så fria spelregler. Du får göra vad du 
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vill, men också ta konsekvenserna av det, säger han. 

Trots de många säsongerna har Stephen Hadik aldrig varit med om en lavin. 

– Jag har 60-70 vänner som åker skidor dagligen. Och jag väntar fortfarande 

på den dagen då jag måste fucking deal with att en av dem är döda, säger han.

Jobbet som bergsguide går ut på att åka med folk som inte vet vad som 

händer. Samtidigt poängterar han många gånger att det är super important vilka 

man åker med. Att säkerheten till stor del beror på gruppens sammansättning 

och grupptryck. Man bör inte åka i för stora grupper – men heller inte i för små. 

Och man bör framförallt åka med människor man litar på. 

Fritte Bentgsson funderar till och med på att efter kursen bara åka med folk 

som också gått en kurs. 

Men hur mycket erfarenhet man än har kan man aldrig förutspå snömassorna. 

I slutändan är det magkänslan man får lita till. 

– Man måste fråga sig själv: Varför är jag här? Varför tror jag att detta är 

säkert? För det är viktigare att vara här även nästa säsong än att åka det där åket. 

Och det är viktigare att kunna komma tillbaka hit när man är 65 och fortfarande 

kunna åka, säger Stephen Hadik.

Klockan tjugo i fyra börjar vi packa ihop. Johannes Roll får ett sms som 

rapporterar att det står 2-2 i OS-finalen. I slutet på den andra perioden. 

Vad väntar egentligen om matchen slutar oavgjort? En vild diskussion tar fart. 

Blir det straffar, förlängning eller sudden death?

Stephen Hadik har en övning till. Att på skidor leta efter nedgrävda sändare. 

Otåliga rörelser. Gänget lovar att träna på egen hand på onsdag i stället. 

Johannes Roll kör störtlopp hela vägen ner till byn och springer upp till Puben. 

Han och Ylva Ran knökar sig in och hinner se de sista 33 sekunderna av vad som 

är ett historiskt sportögonblick. Henrik Lundqvist har marginalerna på sin sida 

vid Finlands forcering mot Tre Kronors box. Sverige tar OS-guld. Johannes blir 

så glad att han lägger in en stor baksnus under läppen. Något han bara gör när 

han är antingen jätteledsen eller jätteglad. 

Jessica, Fritte och Lisa kommer upp till Puben lagom till att hela stället 

sjunger nationalsången. De prickar i alla fall happy hour och beställer varsin öl i 

solen på altanen.

Jessica Zandén säger att hon kommer känna sig säkrare på berget i framtiden. 

Men hon är väl medveten om att det är på de små marginalerna det kommer an. 
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när 
pudersnö 
gör ont
om att leva med 
smärtan efter en lavin

Hon blundar och känner efter var hon egentligen har ont. 
Efter tretton år med konstant värk i nacke och 
överkropp har Gunilla Lindberg vant sig. 
Det är sviterna från en lavinolycka för 17 år sedan. 
Lagom till att hon fick kontroll på smärtan fick hon 
en hjärnblödning.  
– Men man kan inte göra livet värre än det är. Jag 
är så glad att jag lever. Lite hjärnblödning är väl 
inte så farligt, säger hon. 
Och det är svårt att veta om hon verkligen menar det.

Gunilla möter mig på Varbergs station tillsammans med kompisen Gerd. 

På telefon har hon förklarat att hon inte kan hämta mig själv på grund 

hjärnblödningen hon fick i februari förra året. Hon säger det som andra pratar 

om vädret. 

– De är ju så noga med det där att köra bil vet du. 

Hon är inte den som klagar. Hon bara garvar åt eländet. 

På ett sätt ser hon ut som en härdad 56-åring. På ett annat som ett purungt 

energiknippe klädd i Levi´s-jeans och en grå WE-hoodie.

En stund av förmiddagen har hon ägnat åt att krypa in under huset med en 

hårtork i högsta hugg. Vattnet i köket på den kringbyggda halländska gården 
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hade frusit och Gunilla tänkte att det kunde hon fixa. Så brukar hon tänka. Eller 

snarare inte tänka så mycket innan hon handlar. 

Efter skilsmässan 2002 och två utflugna söner bor hon ensam, bortsett från 

den 12-åriga golden retrievern Lisa och katten Måns. Gården från 1860 har 

funnits i släkten i fem generationer. Gunilla flyttade dit permanent 1990 efter att 

ha tillbringat 10 år utomlands, i Tyskland och Schweiz. 

Verbier, Schweiz söndag 5 mars 1989. Gunilla står i duschen. Det har varit 

en snöfattig säsong, men de senaste dagarna har det kommit massor 

massor med nysnö. Nu skiner solen.

Gunillas make Uffe stressar henne.

– Duscha inte, vi ska ju bara åka skidor, säger han. 

Men Gunilla kan inte låta bli att tänka att om hon hamnar på sjukhus måste 

hon ha rena underkläder på sig. 

Med så mycket nysnö är det puder i alla pister. Makarna Lindberg och deras 

kompis Thomas ger sig i väg ihop. Gunilla och Uffes två barn, Calle 6 år och 

Wille 4 år lämnas med barnflickan. Gunilla har på sig nya skidkläder från Creblets 

vårkollektion, företaget hon och Uffe driver. Sen ett par år tillbaka bor familjen i 

ett litet vykortshus i Gumefens i Schweiz och skidtokiga som de är tillbringar de 

all ledig tid i alpbyn Verbier.

Gunilla känner på sig att det är lavinfarligt i dag och den enda 

säkerhetsutrustning de har är Recco-sändare i både kläder och pjäxor. Därför 

bestämmer de sig för att bara åka i pisterna. 

I äggliften över Tortin, en skålformad backe som bara pistas i högst upp, 

sitter de och suktar. 

– Tror ni inte att det är lavinfarligt, frågar Gunilla. 

– Nä, kolla skidskolan, säger Thomas och pekar på en grupp som just ger sig av. 

Och så är det bestämt.

Efter bara några svängar med snö upp till midjan ramlar Uffe, för 

ovanlighetens skull. Han tappar en skida.

– Och då stannar jag min dumma nöt. Man är ju snäll då, ska Gunilla 

konstatera 17 år senare över en kopp te hemma på gården i Väröbacka. 

Hon har lagt sig ner i soffan för att vila nacken ett tag. 

Där i backen tar hon av sig skidorna för att leta efter Uffes försvunna. 

Helt plötsligt smäller det till. Det låter som när pistörerna spränger laviner.

– Vänd dig om ska du få se, säger Uffe helt lugnt.



11.

Ovanför dem kommer dånande snömassor. Uffe säger åt Gunilla att ta på sig 

skidorna och börja åka nedåt. Själv ställer han sig på sin enda skida och tar fart. 

– Där och då gick det upp för mig att du kan vara hur många som helst i en 

familj, men när det verkligen gäller är man helt ensam i livet. Man kan bara förlita 

sig på sig själv. Det är bara jag som kan rädda mitt liv, berättar Gunilla. 

Hon inser att hon aldrig kommer hinna få på sig skidorna. I den lavinkurs hon 

gått fick hon lära sig att föra upp underarmarna över ansiktet och bilda en luftlucka. 

Hon gör det samtidigt som hon lägger sig ner och börjar rulla nedåt med den 100 

meter breda lavinen.

I trehunda meter åker hon med snön. Som en ärta i en plåtburk. Snö trycks in i 

munnen och vidare ner i halsen. Snön river. Halsen gör ont. Och hon får ingen luft. 

Men plötsligt tystnar det. Gunilla ligger som en spread eagle. 

Paniken kommer. Hon börjar gråta hysteriskt och hugga i snön med munnen. 

Hon tänker på barnen, Calle och Wille. Efter en stund testar hon att sträcka ut 

tungan. Den tar i snötäcket efter tre centimeter. Så lite luft har hon. 

– Jag tänkte att det är min död. Så här kan jag inte hålla på. 

Hon börjar i stället tänka på en röd punkt i pannan och lyckas lugna ner sig 

för att spara på syret. Livet passerar revy. Som det står i alla böcker. Katter hon 

hade när hon var liten. Mamma och pappa. Syskon. Konfirmationen. Bröllopet. 

Gunilla känner att hon kan röra på fingrarna på ena handen. Den ska visa 

sig sticka upp ur snön.

Sen blir hon väldigt trött. Framför sig har hon en tunnel som slutar i ett 

starkt röd-orange sken. Hon förstår att detta är slutet. Det är varmt och skönt 

och känns faktiskt rätt okej.

Men då är det någon som tar henne i ansikte. Thomas har gjort som man ska 

vid en lavin – kört åt sidan och försökt följa Gunilla med blicken. Uffe hade tack 

vare sin fart lyckats surfa på lavinen och hamnat ovanpå längst ner.

Några i liften har sett Gunillas hand och ropat till Thomas som lyckas gräva 

fram henne. Först tror han att det är någon annan, eftersom hon har ”fel” 

skidkläder på sig. Men när han borstar bort snön ser han att det är Gunilla. 

Hon har då legat begravd i cirka åtta minuter. Uffe klättrar upp till dem.

– Älskling, ska vi börja spela schack i stället? frågar han. 

En kvart tog det för lavinhundarna att komma på plats. Det blev en stor 

skandal i byn. Och först en halvtimme senare kom helikoptern för att föra 

Gunilla till sjukhuset i Sion. 
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– Jag har alltid velat åka helikopter, så jag låg där och försökte titta ut. Piloten blev 

jättearg och sa åt mig att vara stilla, men jag fortsatte att titta i smyg, berättar hon.

I stället för att följa med helikoptern tvingade Uffe av en man hans skidor för 

att kunna åka ner och informera barnen innan ryktet nådde dem. Tillsammans 

tog de bilen till sjukhuset. 

Röntgen 1989 visade inga andra skador än att både ledband och ligament i 

knäna var helt sönderslitna. Gunilla blev kvar på sjukhuset i några dagar. Senare 

upptäcktes även ett diskbråck. 

Först sommaren därefter började hon få känningar i nacken. Hon fick yrsel 

och började spy. Det blev bara värre med åren. 5-6 år senare var det så illa att 

hon låg ner nästan hela dagarna. Gunilla hade dragit på sig en whip-lash-skada 

när hon kastats runt i lavinen. Något som var ganska ”nytt” på den tiden. För att 

kunna göra något roligt fick hon köpslå med sig själv. En kvälls dansande mot 

en vecka i sängen. Barnen fick dra det tunga lasset hemma eftersom Uffe reste 

mycket i jobbet.

Gunilla har ännu inte fått ut några försäkringspengar. Trots att hon åkte i pisten 

och lavinen sattes i gång av två svenska snowboardåkare ovanför i en couloir. 

För fyra år sen var hon i Schweiz på förhör. Den kommission som domaren då 

tillsatte har ännu inte kommit till något beslut och det är oklart när det blir av. 

Först 2002 kom räddningen. Gunilla blev av med den värsta värken – med 

hjälp av antidepressiv medicin som kan hjälpa mot kronisk smärta. Först tog hon 

en tablett om dagen. Nu är hon uppe i maxdosen tre. Tabletterna har gett henne 

ett helt annat liv. 

Gunilla sa upp sig från sitt förskolelärarjobb för att följa med sin dåvarande 

make Uffe till Tyskland och sedan Schweiz. Efter olyckan har hon inte kunnat 

jobba ordentligt. Men sedan 2004 driver hon ett eget företag på gården där hon 

tar emot middagssällskap. 

V             id femtiden kommer Gunillas kompis Roger, 77 år, förbi. Han hjälper Gunilla 

med restaurangköket som ska byggas ute i ladan. Ett krav för att få fortsätta 

verksamheten. Strax innan kom bilmecken förbi med Rogers nylagade bil. 

Gunilla ska visa mig runt i området. Vi hinner bara ut på trappan. Där möts 

vi av kompisen Conny som kommer för att lämna taxvalpen Sebbe Sevehem. 

Gunilla brukar passa honom. Vi slänger in Sebbe till Roger och backar ut bilen. 

Jag får köra. På utfarten på den lilla grusvägen möter vi nästa vän. Lasse kommer 

för att hämta ved. 
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Vi kör på en liten knögglig väg ut till den fyr Gunilla och hennes 

väninna kallar sitt landställe. Där ligger de och solar i brisen på sommaren. 

Gunilla sitter nästan och hoppar i passagerarsätet. Hon tycker nog att jag kör 

mesigt på rallyvägen. 

Vi pratar om katten Måns, 14 år. Gunilla säger att det är fascinerande att han 

klarat sig så länge och inte blivit överkörd. Och jag kan inte låta bli att tänka att 

Gunilla är som en katt. Hon är inne på sitt fjärde liv. 

När Gunilla låg i magen fick hennes mamma Inga polio och hamnade i 

rullstol. 37 år gammal. Läkarna rådde henne till abort eftersom hon fick så 

starka mediciner vilka kunde orsaka missbildningar. Men Inga vägrade och 

Gunilla föddes 1950. 29 år senare överlevde hon lavinen. Och sen trotsade hon 

en hjärnblödning 2005. 

– Jag tror att jag klarat mig så långt på min positiva inställning. Mamma satt i 

rullstol i 50 år och det är hon som lärt mig att ha tillit till livet, säger Gunilla. 

Hon berättar om hjärnblödningen som om det var en rolig anekdot. Hur 

hon körde i 120 kilometer i timmen i ytterfil och bara somnade. Fick ett två 

timmars långt epilepsianfall. Hur hon var så förvirrad att hon inte kunde förstå 

varför Calle grät när han fick reda på det. Att hon inte kunde veckodagarna. Och 

sa ja till allt eftersom hon inte förstod vad folk menade. 

Det tog ett bra tag innan hon själv insåg hur allvarligt det var. I december 

opererades det lilla trasselsuddet av blodkärl bort ur huvudet och förändringen 

är total. Bokföringen från tiden innan måste göras om.

– Gud vilken rörig människa som gjort det här tänkte jag när jag såg det. 

Som en elvisp i huvudet, säger Gunilla. 

Sonen Wille är i dag 21 år gammal. Han gör sin första skidsäsong i Andermatt 

och åker runt och tävlar i Extremskidåkning på olika orter. För några månader 

sen var han i Verbier.

– Jag kan inte vara orolig. Det som sker sker. Jag ringer honom en gång i 

veckan och frågar om han lever, säger Gunilla och skrattar.

– Men när jag läste om den svenska snowboardåkaren som dog fick jag mig 

faktiskt en tankeställare, eftersom jag vet vilka ställen Wille åker på.

Storebror Calle har gjort två säsonger i Verbier men nu jobbar han som 

personlig assistent i Sollefteå. 

Efter lavinolyckan har det inte blivit mycket skidåkning för Gunilla. Några 

dagar i Verbier. Och några i Björkliden. Men det är inte laviner hon är rädd för. 

Hon är rädd för att ramla och skada sig och få ännu mer ont än hon redan har. 
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Sverige har i år fått sina första träningsanläggningar 
för sökning med lavinsändare, transceivers.
– Det är bara kamraträddning som gäller om man 
vill hitta offren levande i en lavin. Den vanliga 
fjällräddningen tar alldeles för lång tid, säger 
chefen för den alpina fjällräddningen i Östersund 
Gudmund Söderin.

För några dagar sedan avled en snowboardåkare i en lavin i Åre. Två dagar 

senare dog en man i en lavinolycka i Abisko. Och fyra svenskar har omkommit 

i laviner i alperna i år.

– Jag tror att det beror på att folk tar för höga risker och har för dålig 

kunskap om hur dåliga överlevnadschanserna är för en levande begravd, säger 

bergsguiden Mikael Amlert.

Enligt statistiken omkommer en person varannat år i laviner i de svenska 

fjällen. Men det är inte ovanligt att det går fem år utan att något dödsfall 

inträffar. 

I Åre är det sällan någon blir begravd i en lavin. Risken är större att man 

kanar in i en klippa eller ett träd. Ludde Lundström har jobbat som pistör på 

orten sedan början på 1990-talet och bara två gånger har han varit med om att 

gräva fram någon. 

Ändå satsar man nu på en anläggning där man kan träna på kamraträddning 

med lavinsändare, transceivers.

Träningsanläggning ska vara permanent och kunna flyttas runt i liftsystemet. 

Men det dröjer till nästa säsong innan den är i gång fullt ut. Abisko har en 

permanent anläggning i drift sedan några månader tillbaka.

– I början på 90-talet kom de första forskningsrönen som tydligt visade att 

de första 15 minuterna är avgörande för överlevnad om offret är helt begravt 

i en lavin. I och med dessa blev det svårt att inte använda transceiver/sond/

spade. Den utrustningen tillsammans med aktsam åkning och träning av 

kamraträddning är i princip enda chansen att det ska gå bra, säger lavinforskaren 

Stefan Mårtensson vid Luleå Tekniska Universitet.

transceiverträning 
på hemmaplan
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De flesta skidorterna är utrustade med sökutrusning även för andra sändare, 

som de små Recco-sändarna som är insydda i kläder eller pjäxor. Men det är ofta 

för sent när räddningsteamet kommer. 

– Har man tur är de på plats inom en halvtimme. Men en kvart är tveksamt, 

säger Gudmund Söderin som köpt in en mobil träningsanläggning. 

Den ska hyras ut till olika skidorter. Och medvetenheten kring 

lavinsäkerhetsfrågorna ökar hela tiden. 

– Utbildningen har blivit bättre och många som gör skidfilmer har börjat 

ta sitt ansvar. På flera filmpremiärer som jag har varit på har de börjat med att 

informera om faran med laviner, säger Åre-pistören Ludde Lundström.

Men varken utbildning eller säkerhetsutrustningen som den 31-åringa 

snowboardåkaren i Åre och hans kompisar hade kunde hjälpa honom när han 

drogs med snömassorna och kastades in i ett träd och avled. 

Den 40-45 grader branta offpisten är tillåten att åka. Som nästan all 

offpist är – i Sverige och utomlands. 

– Det har väl med den svenska allemansrätten att göra. Att det är upp till 

var och en att själv bedöma. Vi säger att visst får ni åka, men informerar om att 

det finns risk för att utlösa laviner, säger Ludde Lundström om möjligheten att 

stänga av backar. 
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Jag ville skriva om snö eftersom det är en häftig naturkraft förenad 

med stora risker. 

Jag satte mitt avstamp i alperna och lavinproblematiken. Men under arbetets 

gång kom de svenska fjällen kom allt närmare. Från början genom min nyhetstext 

om att Sverige i år fått sina första träningsanläggningar för transceiversökning. 

Sedan genom de två tragiska dödsfallen som inträffade mindre än en vecka innan 

deadline. Detta fick mig att styra om vinkeln på nyhetsartikel något. Krasst kan 

man konstatera att rapporteringen kring dessa olyckor har varit intressemässigt 

till fördel för mina texter. 

Samtidigt är det känsligt att skriva om hur man bäst räddar sig ur en lavin, 

och hur det är att komma levande ur en, när människor just dött. Redan innan 

var det något jag diskuterat med min handledare eftersom jag valt att skriva ett 

personporträtt om en kvinna som överlevt en lavin. Trots att hennes problem 

kan kännas obetydliga för någon som står en avliden nära tycker jag att det är 

motiverat att berätta hennes historia. 

Att ringa upp Åre-pistören för att fråga om en dödsolycka som just inträffat i 

”hans backe”, när jag några dagar innan haft ett generellt lavinsnack med honom 

var inte det lättaste. Samtidigt är döden en del av hans vardag på ett sätt. För mig 

blev det något att vänja mig vid och försöka förhålla mig till. 

Från början var tanken att skriva om fenomenet laviner. Men ju mer jag 

närmade mig ämnet desto tydligare blev det att den stora huvudpersonen 

är transceivern – och i och med den kamraträddningen. Jag kände att jag ville visa 

läsaren något nytt. Och kamraträddning är föga känt utanför säsongarkretsen.  

En tjugo år gammal uppfinning har revolutionerat lavinräddningen. Men 

samtidigt fick inte denna ganska okomplicerade uppfinning ta allt strålkastarljus. 

För det som är intressant är människorna och dess förhållande till laviner och 

transceivers. 

vägen till texten
                                                   en arbetsrapport
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Jag har valt att skriva för en dagstidning. Vinterns intensiva lavinrapportering 

har utelämnat hur det fungerar innan lavinen går. Och efter. De korta 

nyhetstexterna som publicerats har mest fokuserat på olyckorna. Medan åkarna 

har varit väldigt anonyma. 

Tanken var att arbetet inte skulle bli faktatungt. Reportagets roll blev att 

vara både informativt och intresseväckande. Från början tänkte jag skriva 

om pistörerna och deras arbete med att lavinsäkra områden. Men det visade sig 

omöjligt eftersom det är så farligt att de inte kan ta med sig någon. 

Därför flyttades reportaget till en lavinkurs. Jag ville skriva en berättelse men 

samtidigt förmedla fakta. Jag har valt att inte själv figurera så mycket i texten 

utan i stället fokusera på de övriga kursdeltagarna och instruktören. Detta är inte 

mer medvetet än att jag tycker att journalisten-provar-på-texter tenderar att bli 

lite nördiga. Jag har försökt få dessa människors inställning och personlighet att 

synas genom citat i stället för att skriva läsaren på näsan. 

Personporträttet med en kvinna som fortfarande har ont efter den 

lavinolycka hon var med i för 17 år sedan ska inte fungera som en pekpinne men 

däremot mana till eftertanke. Hur ser det ut på andra sidan en lavin? För det 

handlar inte bara om att ta sig levande ur den. Här är jag som journalist ganska 

synlig eftersom det är mig hon berättar för och det kändes som det krävdes att 

man kunde se den personen. 

Avvägningen mellan texterna blev ganska lätt med tanke på artikelseriens 

omfång. Eftersom jag valde att skriva en ganska kort nyhetstext blev reportaget 

och personporträttet desto fylliggare. Nyhetstext valde jag eftersom jag ville 

koppla artiklarna till något aktuellt.

Bergsguiden Jimmy Odén säger att lavinsäkerheten snarare är en konst än 

en vetenskap. Däri ligger researchproblematiken. Eftersom jag dessutom 

valde att fokusera på människorna och deras tankar bestod den mesta researchen 

i att tala med folk. Jag har haft kontakt med tre bergsguider, SLAO:s vd, 

lavinforskare, pistörer och fjällräddningen. Men också skidåkare. 

Alla medverkande har fått läsa igenom texten och kommentera oklarheter 

samt sina citat. Med Stephen Hadik, bergsguiden som bara pratar franska och 

engelska, blev gången en lite annan. Hans kompis Jimmy Odén, som skrivit 

materialet till lavinkursen utifrån vilket Stephen Hadik pratade, har faktakollat 
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den. Och han har även översatt Hadiks citat för honom. 

Jag har självklart sökt och kontrollerat fakta på internet. Men jag har även 

läst böcker om friskidåkning. Jag upptäckte dock ganska snabbt att utbudet inte 

var så stort på Sveriges bibliotek, därför tyckte jag att Jimmy Odéns nyskrivna 

bok hade en självklar plats i mitt reportage. För även om man inte kan läsa sig till 

kunskapen måste man börja någonstans. 

Kanske i en intresseväckande tidningsartikel till och med.
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