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T O M A S O  C L A V A R I N O 

T O M A S O  C L A V A R I N O  &  C H R I S T O P H E R  H O L M B Ä C K

B I L D

T E X T

EFTER SNÖ
KOMMER DÖD
Klimatförändringen dödar skidorter i Alperna. I Italien kan det snart finnas  
bara några jätteanläggningar kvar medan mängder av mindre skidorter  
blir gravplatser för liftar, stålkablar och parkeringsplatser – och påminnelser  
om det ohållbara i vår tid.

M
ed start under 1960-talet började 
skidturismen ses som en mirakel-
kur mot avfolkningen av Alperna, 
inte minst i Italien.  Sedan dess 
beräknas snösäsongen ha mins-

kat med 38 dagar. Klimatförändringen, färre 
turister och ett starkare fokus på konstsnö- 
beroende jätteanläggningar driver hundra-
tals skidorter i graven. Kvar står övergivna 
hotell, parkeringsplatser och kalhuggna 

backar. Det är minnen från en tid som varit 
men också en varning från framtiden. Enligt 
de senaste studierna kommer mer än hälften 
av Alpernas glaciärer att försvinna före nästa 
sekelskifte. Om inget drastiskt görs kan upp 
till 90 procent försvinna till år 2100.

Fotografen Tomaso Clavarino har dokumen- 
terat den döende alpina skidturismen i Italien,  
och träffat några av de människor som trots 
svårigheterna inte gett upp sina hem.
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ALPE COLOMBINA VAR en liten skidort väldigt 
nära Turin, en av norra Italiens största stä-
der. På grund av snöbrist och minskat antal 
besökare stängde Alpe Colombina ner 1994. 
Idag finns endast en restaurang kvar här.

– Jag kommer aldrig att lämna den här 
platsen. Der var här jag föddes. Min far bygg-
de detta, och trots alla svårigheter kommer 
jag att fortsätta, säger Giuseppe Versino, som 
driver restaurangen.

– Skidorten, som hade några få liftar och 
en sittlift, var en bra inkomstkälla, men livet 
förändras och klimatet likaså.
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UNDER DE SENASTE två åren har skid- och 
sittliftarna i den lilla skidorten Pian del Frais 
i Susadalen stått stilla. Orsaken är snöbrist 
och byråkratiskt käbbel mellan staden och 
ägaren till skidanläggningen. Det har lett till 
att många har beslutat att sälja sina hus och 
flytta någon annan stans. Ett tiotal personer 
är kvar.

– Folk flyttade till större skidorter där det 
går att åka skidor tack vare konstsnö och 
snökanoner, säger Renzo Pinard som äger 
hotellet Belvedere och är en av de som bor 
kvar i Pian del Frais.

– Om vi vill överleva måste vi ompröva 
vårt sätt att driva företag. Vi måste öppna upp 
för sommarturism och locka de som älskar att 
vara utomhus året om. Jag tänker på längd-
skidåkare, mountanbikeälskare, familjer – vi 
kan inte förlita oss på alpin skidåkning. Tider-
na har förändrats och utan konstsnö blir det 
omöjligt att överleva. Så vi måste vara smarta 
och tänka om hela systemet.
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ARIANNA VERSINO ÄR dotter till Giuseppe Ver-
sino, ägaren av restaurangen Aquila i Alpe 
Colombino. Av de tre systrarna är hon den 
enda som valt att stanna kvar i bergen för att 
jobba på familjerestaurangen.

– Jag har en stark koppling till den här 
platsen och till min familjehistoria. Jag 
vill jobba här, lära mig arbetet från mina 
föräldrar och se till att den här restaurangen 
överlever, säger Arianna Versino.

– Det är svårt. Färre och färre kommer 
efter att skidanläggningen stängde, men jag 
tror att vi ska klara av det på något sätt. Vi 
kommer att behöva hjälp från andra institu-
tioner, de kan inte bara överge folk som bor i 
bergen. Annars kommer alla byar, förutom de 
som har stora skidanläggningar, att överges.
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MAURO BERERA ÄR den sista personen som bor 
i San Simone, en skidort i bergen inte långt 
från staden Bergamo. Han jobbade i en 
skiduthyrningsaffär, och gör det fortfarande, 
trots att det inte längre finns några skidåka- 
re i San Simone. För tre år sedan stängde 
anläggningen ner sedan ägaren gått i 
konkurs. Idag känns San Simone som en 
spökstad. Endast Mauro Berera är kvar. Han 
försöker överleva genom att hyra ut pulkor 
på helgerna.

– San Simone var en fin plats, liten men 
med ett bra antal skidbackar. Folk kom från 
Belgien, Storbritannien och Tyskland för att 
åka skidor här. Sittliftarna var nästan nya. 
Men för tre år sedan gick ägarna omkull 
och allt förändrades. Folk började sälja sina 
hus, restaurangerna och hotellen stängde, 
turisterna lämnade. I vårt fall kan jag inte 
säga att det beror på snöbrist eftersom vårt 
läge är ganska gynnsamt och vi alltid har 
haft bra med snö. Problemet här är att färre 
åker skidor och att kostnaderna för att hålla 
anläggningar igång är för stora. Så de måste 
stänga när det inte går ihop, berättar Mauro 
Berera.

– Jag bor i den här träbaracken, med mina 
skidor och pjäxor. Ingen hyr dem längre, men 
jag kan få ihop några slantar genom att hyra 
ut pulkor på helgerna. Än så länge överlever 
jag, men jag är gammal, vi får se. Jag kan inte 
se min framtid någon annan stans.


