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NYHETER

Japan, landet med ”the rising sun”. Det är 
ett fascinerande land med en kultur som 
är så annorlunda gentemot vad vi är vana 
vid. Allt är väldigt välorganiserat, effektivt 
och människorna är så artiga. Det hör 
annars inte till vanligheterna att liftskötaren 
bockar och tackar för att du åker med just 
hans lift.

På grund av lite tidsbrist i Japan och att 
det tar så lång tid att åka mellan de olika 
orterna bestämde vi oss för att hålla oss till 
en anläggning, och inte två som vi tidigare 
planerat. Valet föll på Niesko.

Niesko består av ett berg (Mt Niesko 
An’nupuri) med fyra skidområden 
(An’nupuri, Higashiyama, Hirafu och 
Hanazono) som är sammanlänkade.

Kombinationen av ganska låga moln 
(toppen ligger på 1 308 meter och har 
cirka 900 fallhöjdsmeter) och närheten till 
havet skulle kunna betyda dåliga snöförhål-
landen. 

Men inte i Niesko. Snön är otroligt lätt 
och torr. Dessutom dumpar det mycket och 

vi fick otroliga mängder nysnö under vårt 
besök. Vädret är märligt och svänger fort. 
Du kan åka i solsken för att tre minuter 
senare bli fast i en snöby och ytterligare 
tio minuter senare åter sola näsan.

Skidåkningen är mycket bra tack vare all 
den fluffiga, torra snön och vi fick några 
av resans hittills bästa åk. Särskilt skogs-
åkningen är fantastisk med gott om plats 
mellan träden och stora snökuddar.

Den bästa åkningen får man om man tra-
verserar genom passet bredvid King-liften, 
in i Hanazonoområdet. Traversera så långt 
du kan och ge dig sedan ut i det öppna 
området som leder ned till en väg som du 
kan ta för att komma tillbaka till liftarna.

 Ja, du kan hika upp på toppen och få 
bra skidåkning på baksidan av berget, men 
då måste du vara förberedd på at gå långa 
sträckor även på nervägen.

Om du tycker om nattskidåkning är 
Niesko platsen för dig. Det är öppet till 
nio på kvällen och sikten är god tack 
vare många lampor.

På kvällstid är det inte så mycket som 
händer i Niesko Grand Hirafu, byn som vi 
bodde i. Undantaget var ett gäng austra-
liensare som partajade hårt. Däremot finns 
det ett antal väldigt bra japanska restau-
ranger som seerverar bra mat.

Vi vilade en dag och åkte till Sapporos 
snöfestival. Där fanns en 1200 meter lång 
utställning av fantastiska snö- och isskulp-
turer. Festivalen kan varmt rekommenderas 
om du är i närheten.

Även Tokyo är en intressant stad med 
full fart hela tiden. Här finns till exempel 
världens mest aktiva fiskmarknad. Den är 
enorm och fullkomligt smockfull med män-
niskor och små lastbilar. Här finns all fisk 
du kan tänka dig, men tonfisk verkar vara 
havets konung.

Just nu är vi i Nepal efter att ha klarat av 
China och Tibet (bland annat med besök 
på Everest basecamp – 5 200 meter). Nästa 
stopp blir Gulmarg i Indien och då blir det 
skidåkning igen.

Text och bild: The verticals

Övre bilden: Jocke rippar träden i Niesko.
Undre bilden: Rickard i världens kanske mest omtalade snö, nämligen den i Alta, på resans förra etapp

12 månader, 35 länder, mer än 70 skidområden. 
Jan Remmelg, Joakim Käller och Richard Ekman 

fortsätter sin resa "Vertical Way Around".

KARAOKE OCH 
SUSHI I JAPAN


