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Det finns de som gillar att åka skidor. Och så har vi Bengt Lundberg vars
hela liv genomsyras av skidåkning. Utöver det dagliga kneget som
bergsguide i Zell am see designar han goggles, utvecklar en ny
freeridestav och driver en egen freerideakademi.
Rörläggaren (ja, han är faktiskt rörläggare i grunden) Bengt Lundberg, a.k.a. Dr. Snow a.k.a. Silent
Rider har gjort resan som många drömmer om men få verkligen vågar göra. Den startade i Göteborg
där skidintresset var måttligt under uppväxtåren. Det var först när han under en påsk i norska Geilo
såg en uppvisning av freestyleåkarna i Volvo Ski Team som skidintresset skenade iväg. Han
införskaffade snabbt rekorderlig utrustning och sedan gick det undan. 1983 vann han det första
svenska mästerskapet i skidbalett och under flera år på 1980-talet tillhörde Bengt det svenska
freestylelandslaget.

Privat

Somrarna tillbringades ofta på träningsläger på de österrikiska glaciärerna och Bengt, som redan då
älskade bergslivet, försökte hitta en möjlighet att bli kvar i bergen även efter den aktiva
tävlingskarriären. 1987 blev det verklighet. Han körde ner till Zell am see, efter avslutad
idrottsledarutbildning på Bosön, bosatte sig där på heltid och startade en äventyrsfirma. På somrarna
tog han med turisterna på äventyr som rafting och klättring och vintertid jobbade han bland annat som
skidlärare och reseledare. Ganska snart började Bengt snegla på bergsguideutbildningarna men det
var först när Österrike gick med i EU som Bengt tilläts att genomgå den österrikiska
bergsguideutbildningen. 2003 blev han den första och än idag den enda svensken som genomgått
den österrikiska bergsguideutbildningen. Idag kombinerar han guidandet med sin freerideakademi
som han startade den här säsongen, och han snittar på mellan 130 och 150 skiddagar per säsong.
Vad är skidåkning för dig?
– Det är livet och utan det funkar väl inte livet för mig. En stor och viktig del i livet för mig. Jag gillar att
guida och instruera folk och när folk är nöjda då är jag nöjd. Jag går och lägger mig med tankarna på
skidåkning och vaknar med tankarna på skidåkning.
Hur länge kommer du att hålla på?
– Så länge kroppen håller så kör vi på med det här. Jag ska fortsätta att guida och utveckla

säkerhetstänket hos mina gäster så att de kanske någon gång fattar vad som är standard när man
åker offpist. Jag kommer även fortsätta utveckla produkter så länge jag lever förmodligen.
Har din syn på skidåkning förändrats genom åren?
– Offpistskidåkningen har ändrats väldigt mycket mer mot säkerhet de senaste åren. Men vad som
retar mig varje säsong är när jag är ute och träffar på folk som inte har någonting med sig. Jag brukar
alltid ta fram min transceiver och kolla om jag får någon signal och då står de och kollar och undrar
”vad är detta?” Jag vill att folk ska få upp ögonen för säkerhetstänket.
Upplever du att risktagandet har blivit större i och med den snabba tekniska utvecklingen?
– Det finns väldigt många som köper allting och tror att nu kan jag åka hur jag vill och var jag vill men
tyvärr är det ju inte så. Speciellt om man åker med ABS-ryggsäck är det många som tänker att nu kan
jag aldrig dö i en lavin vilket är helt fel. Sedan är det många som har fin utrustning men har ingen
aning hur man ska använda den. Ibland ser jag till och med folk som åker runt med transceivern i
ryggsäcken. Jag hoppas verkligen att säkerhetstänkandet ökar i framtiden. Jag hoppas att kunna bidra
med detta genom Dr. Snows freeride academy nu och i framtiden.
Drar du ofta det klassiska bergsguidecitatet “Welcome to my office” när du är ute och guidar
dina gäster?
– Det gör jag, men jag säger inte välkommen till mitt kontor utan jag brukar ställa mig vid någon fin
utsikt under dagen och säga: “Kom här nu och kolla, allt detta som ni ser är mitt kontor!“
Var har du fått din bästa skidåkning genom åren?
– I Alaska. Det var gäster som hade bokat mig och ville åka i Alaska. Det är bra att vara bergsguide
ibland.

Finns det några offpist-guldkorn i dina trakter, kring Zell am see, som många missar?
– Vi har ju en gammal bekant från resebyråerna som heter Saalbach/Hinterglemm, som många
förknippar med party men jag påstar att det är ett av de bättre freerideområdena i hela Europa. Jag
jobbar mycket där, det är bara en kvart att köra dit. Det brukar inte vara så mycket trängsel där, för
många av besökarna är det pist och party som gäller. Ett annat ställe är ju Maria Alm, ett familjeställe
men de har också riktigt bra offpist.
Idag lägger Bengt mycket av tiden på sin nystartade freerideakademi.
– Jag ska försöka vända mig mer mot Skandinavien. Som enda svenska bergsguiden i Österrike är

det en stor fördel att jobba mot skandinaver. Jag har tagit kontakt med en svensk resebyrå och
erbjuder dem akademin direkt i programmet för gäster som åker till Alperna. Jag har inte fått något
100-procentigt besked än men till 95 procent är det klart att de kommer att köra det vissa veckor
framöver.
Trots all tid på berget släpper han inte skidåkningen när han kommer ner till dalen. I och med sitt jobb
ställer han höga krav på utrustningen och genom åren har han varit med och utvecklat flera
skidrelaterade produkter.
– Det innovativa kommer mycket från produkter från förr som man har använt och som man inte är
nöjd med till 100 procent. Och ofta när jag får någon ny produkt i handen tänker jag: “varför gör man
inte så istället.” Jag är lite av en perfektionist, guider ska ha det bästa som finns. Folk ser ju upp till oss
och vad vi har för utrustning. Många idéer kommer när man är ute och åker skidor. Man kanske kör ett
schysst offpiståk och har det bra men så kanske det är något som stör och då börjar man tänka på hur
man kan förbättra det. Om man ser en schysst solnedgång till exempel tänker man att det här kan
man göra design av, så mycket kommer från naturen.

Just nu håller han till exempel på och filar på den perfekta freeridestaven.
– Jag tycker inte att det är någon som har lyckats lista ut vad freerideåkare behöver än.
Vad behöver man då?

– Det vill inte jag säga nu. Men jag kan säga så mycket som att Swix har ju tagit fram Pro
freerider, en freeridestav, men jag tycker inte att den har det jag tycker att man behöver ha. Så
det blir mitt nästa projekt. Jag har agentur för ett svenskt märke i Österrike så det kommer nog
att gå genom det. Vi har redan tagit fram en ny stav för raceåkare.

Han har även ett eget varumärkemärke – Dr. Snow.
– Sedan försöker jag utveckla mitt märke. Jag vill gärna göra skidkläder framöver. Jag har haft det
länge i huvudet och har faktiskt varit i kontakt med en firma som har tagit fram prototyper, men sedan
gick de tyvärr i konkurs så det blev inget av det hela. Jag skulle vilja ta fram kläder så som vi guider
skulle vilja ha jacka och byxor, med fickor på rätt ställen och inte så mycket krimskrams.
Du designar även för Dr. Zipe, hur kommer det sig?
– De hade en helsidesannons i Åka skidor 2006 där de gjorde reklam för googels med dödskallar på,
det tyckte jag var coolt. Så när jag kom hem till Sverige var jag runt på flera sportbutiker och frågade
efter Dr. Zipe men de flesta skakade bara på huvudet. Men på en Inter Sport-butik på Backaplan i
Göteborg, sa de att de skulle få in Dr. Zipe först i december. Då blev jag skitsur för jag var bara i
Sverige en vecka. Men då hittade jag kontaktuppgifter, de höll till i Kungälv, så då ringde jag dem och
sa att jag ville ha de där brillorna. Då sa chefen att jag skulle komma till kontoret och väl där fick jag ett
par brillor. Sedan fortsatte arbetet med dem, jag har testat googles och hjälmar åt dem och numera är
jag även designer. Jag sitter hemma och pysslar på nätterna med det.
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