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Der er faldet 12 cm sne i løbet af 
natten på Mount Barchelor. Tem-
peraturen ligger omkring minus 
4 grader, der er ingen vind og 

solen skinner. 
De perfekte forhold har fået de lokale til at 

komme på bjerget, men her er stadig masser 
af plads på løjperne. Det er midt i december 
og der bliver først trængsel ved lifterne, når 
juleferien begynder. 

Udsigten er overvældende fra keglevul-
kanens flade top i 2.700 meters højde, fra 
det sted, der engang udgjorde krateret. Fra 
toppen er der ikke mindre end fem sorte 
løjper samt tre blå at vælge imellem, og på 
gode dage, hvor sæsonen for alvor er kommet 
i gang, er bagsiden af Mount Barchelor åben, 
hvilket giver tolv ekstra løjper og mulighed 
for at køre på ski hele vejen rundt om vul-
kanen. På den ene side på ekstremt stejle 
nedkørsler, mens den anden side er udstyret 
med lette og middelsvære løjper. 

Vi er langt over trægrænsen og med den 
nyfaldne sne og høje sol er det fristende at 
bevæge sig lidt væk fra løjpen. Fra toppen 
virker off-piste nedkørslerne vanvittig svære, 
men man kan også vælge en mere forsigtig 
løsning og løbe lige ved siden af de præpare-
rede løjper. 

Fra den øverste og nøgne del af vulkanen 
løber man over i et mere forgrenet skisystem, 
der hovedsagelig er dækket af skov. Vores 
skiguide føres os væk fra den slagne vej og 
ind mellem træerne. Her gælder det om at få 
skiene til at makke ret, finde rytmen og de 

korte sving, hvis man vil undgå at komme i 
karambolage med fyr og enebærtræerne.

Vi er i staten Oregon i det nordvestlige 
USA. Om sommeren et mekka for de, der er 
vilde med kombinationen af Stillehavet og 
vinmarker, om vinteren især attraktivt, fordi 
staten lægger land til et af USAs største alpine 
skiområder, Mount Bachelor. Området, som 
har navn efter vulkanen, åbnede som skiom-
råde i 1958, og er stadig er et himmerige for 
skiløbere, ikke mindst fordi her årligt falder 
i gennemsnit 980 cm puddersne. Og selv om 
her kun er 71 pister, er nedkørslerne lange, og 
så bliver sneen som regel liggende helt frem 
til slutningen af maj. 

Mount Bachelor ligger knapt 300 km fra 
hovedstaden Portland, vil man ikke bruge 
tre timer på at rasle i bil gennem Oregon, kan 
man sætte gps’en på Mount Hood, der ligger 
blot 80 km øst for Portland, og også er udsty-
ret med en vulkan og et årligt snefald på godt 
10 meter. 

Mount Hood er 3.400 meter høj og stam-
mer tilbage fra istiden. Og så er turen til 
Mount Hood en naturattraktion i sig selv. 

Man kører langs med Columbia River i t́he 
Gorge’, som er en kløft, hvor forvredne og 
eroderede bjergformationer gennemskæres 
af mere end hundrede vandfald. Undervejs 
passerer man Multnomah Falls, et impone-
rende vandfald med et fald på 189 meter og 
den næststørste turistattraktion i Oregon, 
kun overgået af casinoerne i Portland. 

Skiområdet Mount Hood Meadows er 
delt op i to: et fuldkommen bart område over 
trægrænsen, og en rig blanding af kuperede 
skovløjper, der snor sig og giver en masse 
rum til spænding og udfordring. De fleste af 

løjperne kræver ikke særlige kompetencer 
på brædderne, og kan, hvis man er til det, 
gøres i en lidt nonchalant stil. 

Det kræver til gengæld en god teknik at 
bevæge sig ud i Heather Canyon og Clark 
Canyon. Her er der både sprækker i bjerget, 
vandfald og laviner. Især det sidste sker jævn-
ligt, og liftkortet er udstyret med advarsler, 
ligesom kortet over Mount Hood Meadows 
gør opmærksom på, at områderne kun er for 
eksperter. 

Mount Hood Meadows er ikke det eneste 
skiområde ved Mount Hood. Faktisk er der 
fem skiområder omkring vulkanen, og vil 
man kombinere turen på skiene med en 
unik overnatningsoplevelse, skal man bare 
lidt rundt om bjerget til den sydvestlige del. 

Her ligger Timberline Lodge, der for de 
fleste formentlig virker bekendt. Ikke uden 
grund; den blev brugt som location i filmen 
Ondskabens hotel med Jack Nicholson i 
hovedrollen. 

Lodgen ligger i 1.800 meters højde og er et 
stort rustikt hotel bygget i træ i 1936, mens 
Amerika endnu led under den store depres-
sion. Byggeriet blev sat i gang af daværende 
præsident Franklin D. Roosevelt, som støt-
tede projekter, der kunne gøre arbejdsløs-
hedskøen lidt kortere. Lodgen er et mester-
stykke i godt håndværk, og betagende med 
sine 1-meter brede træbjælker, som er frilagt i 
foyeren, og den kæmpemæssige og optændte 
stenpejs.

Vælger man at overnatte her, kan man 
hoppe direkte i skistøvlerne og udforske 
skiområdet Timberline.  Højdeforskellen er 
1.100 meter, og på det øverste stykke kan der 
løbes på ski hele året.

Skiområderne er lige velegnede for skiløbere som snowboardere. Et årligt snefald på 10 meter betyder en lang skisæson – suppleret med en fabelagtig udsigt over det rå landskab. 

Vulkaner og pulversne
Ski. I Oregon i den nordvestlige del af USA rager de udslukte vulkaner op i tre kilometers højde.  
Og her falder hvert år omkring ti meter af den herligste »champagnepowder«.

Transport: Bl.a. United flyver 
til Portland til priser fra 5.300 
kr. Herfra er der cirka tre timers 
kørsel til byen Bend, som er et 
godt udgangspunkt for skiløb 
på Mount Bachelor. Vil man løbe 
på ski på Mount Hood, skal man 
regne med godt en times kørsel 
i bil fra Portland. 

Ophold: Hotellet Timberline 
Lodge er et godt valg ved skiløb 
på Mount Hood, mens den lille 
by Bend med overnatning på 
for eksempel The Oxford Hotel 
Bend er et godt udgangspunkt, 
hvis man vil stå på ski på Mount 
Bachelor. 

Bedste rejsetidspunkt: Fra 
slutningen af november til juni. 
En del af Mount Hood er dog 
åben hele året. 

Liftkort: pr. dag ca. 450 kr. 

Info: Skioregon.org og  
Traveloregon.com
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