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Till topps! Eller? Ikoniska fjälltoppar har förstås sin  

tjusning, men ibland är de som vackrast på lite avstånd. 

Här listar vi nio svenska favoritfjäll och olika sätt att 

uppleva dem – högt, lågt och mittemellan.

TEXT KARIN WALLÉN 

DEN 
ultimata
TOPPLISTAN

1
Duolpa-vad? Tänk att en så snygg fjälltopp 
ska behöva hamna helt ur fokus bara för 
att den är granne med Sveriges hösta berg. 
Duolpagorni är den där tjejen i en tröttsam 
amerikansk highschool-film, som bara behö-
ver ta av sig ett par omoderna glasögon för 
att alla ska skifta fokus och fatta. Hallå, kolla 
hit! Väldigt snygg topp var det här!

A. Istället för Keb
Cirka 12 kilometer t/r
Nej, den är långt ifrån högst i landet med 
sina 1 662 meter över havet. Men den reser 
sig med mäktig pondus upp ur Ladtjovagge 
och har till och med en ”krater” längst upp, 
där skidbestigarna brukar fira ner sig i jakt 
på rejält med puder. Om du som sommar-
vandrar vill göra något annorlunda börjar du 
med att gå i fotspåren efter alla Kebnekaise-
bestigare längs västra leden, upp längs Kit-
telbäcken, in i Kitteldalen och upp i passet 
mellan Duolpagorni och Vierranvárri. Men 
istället för att vika av norrut mot toppen av 
Vierranvárri vänder du söderut – mot toppen 
av Duolpagorni. Stenigt är det. Men när du 
når toppen kan du kika ner i den kraterlik-
nande grytan. Och vara så gott som ensam. 

B. Silverfallet
11 kilometer t/r
Vackert inbäddad mellan Duolpagorni och 
Singicohkka sköljer Silverfallet ner över 
 klipporna i en smal dalgång. Här har vattnet 
bildat en djup kanjon, omgiven av branta 
bergsväggar. Vid foten av vår snyggtopp, 
Duolpa. En skön dagstur från Kebnekaise 
fjällstation på 11 kilometer tur och retur. 

C. Skartaklacken
10 kilometer t/r
Det är verkligen inte alltid de högsta top-
parna som ger de bästa vyerna över andra 
fjällsilhuetter. Fem kilometer från Kebnekaise 
fjällstation ligger Skartaklacken, som ger en 
grym utsikt över Kebnekaisemassivet – och 
vår älskling Duolpagorni. Den som vill kan 
fortsätta vandringen upp till högsta toppen 
Skarttoaivi, 1 744 meter över havet, och få 
en vidare vy över fjällen som breder ut sig 
 söderut. 

Mer info: svenskaturistforeningen.se/
boende/ stf-kebnekaise-fjallstation.

DUOLPAGORNI, LAPPLAND

Duolpagorni till höger, med sin  
karakteristiska krater. Till vänster syns 

Singicohkka. Till höger utanför bild  
viker du av mot Kebnekaises topp.
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SONFJÄLLET, HÄRJEDALEN
Ensamt och brant höjer sig Sonfjället som 
en lite sned pannkakstårta ur de kring-
liggande skogarna. Här stiger du in i en 
national park som också är ett av Sveriges 
björntätaste områden. Utforska vandrings-
lederna och håll ögonen öppna, både för att 
skåda den snygga fjällsiluetten och upp-
täcka spår av vårt största rovdjur. Under 
höstmånaderna gillar björnen att gå och äta 
bär längs fjällkanten, men det är inte många 
som lyckas få korn på den. 

A. Utsikten från Stor-Ryvålen
10–12 kilometer
Nyvallens fäbod är lite av porten till Son-
fjället. Härifrån kan du göra flera turer, bland 
annat en dagsrundtur till Stor-Ryvålen. 
Du börjar med stigen ner mot Valmen och 
vandrar vidare till vindskyddet på Stor-
Ryvålen. Färden går genom riktig gammel-
skog och magra tallhedar, och passerar flera 
tjärnar. Uppe på Stor-Ryvålen får du fin ut-
sikt över Sonfjällsmassivets nordöstra sida. 
Stigen tillbaka till Nyvallen följer fjällkanten 
genom fjällbjörkskogen. 
 
B. Sonfjället runt
12–15 kilometer
Från Nyvallen följer du stigen söderut  mot 
Dalsvallen, genom fjällbjörkskogen och se-
dan längre upp mot fjällsidan. Du passe-
rar Hästtjärnen med vindskydd, och även 
raststugan i Sododalen, med torrdass och 
eldstad. Därefter finns två alternativ att välja 
mellan för att ta sig tillbaka till Nyvallen. 
 Antingen längs fjällmassivets västra slutt-
ning och passet mellan Gråsidan och Valm-
fjället, eller den rösade leden parallellt med 
Sodan, uppströms. 

C. Topptur till Högfjället
Cirka 11 kilometer
Högsta punkten på Sonfjällsmassivet är 
Högfjället, 1 278 meter över havet. För att ta 
dig dit från Nyvallen tar du stigen som går 
förbi informationsstugan och följer den upp 
genom fjällbjörkskogen. Stigen är markerad 
hela vägen uppför den branta sluttningen 
tills du når fjällplatån. Därefter är det bara 
att ta sikte på högsta toppen. Där väntar 
en fantastisk utsikt över omgivande fjäl-
landskap med bland annat Vemdalsfjällen, 
Funäsfjällen och Skarsfjället. Om vädret är 
tillräckligt klart går det att se hela vägen till 
Helags, Oviksfjällen och Lunndörrsfjällen.

Mer info: sverigesnationalparker.se/park/
sonfjallets-nationalpark.

2
Sonfjällets nationalpark i Härjedalen är 
känt som ett av landets björntätaste 
områden. Men du ska ha duktigt med 
tur för att fånga en på bild.
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3
Den hör inte till våra värstingar när det 
kommer till höjdmeter. Men nog kan en 
fjälltopp som mäter 1 131 meter över havet 
kvala in på en lista för sin skönhets skull. 
Storleken är som bekant inte allt, åtmins-
tone inte när man har en så perfekt kon-
form som denna dalajuvel. Från söder ser 
den ut som en vulkan som spetsar himlen, 
inte långt ifrån Idre. 

A. Molnet runt
18 kilometer
Nipfjället runt är en lång dagsvandring 
som bjuder på varierande landskap, med 
orörd skog och vackra fjällvyer – både 
mot Städjan och andra toppar. Starta vid 
Nipstugan eller den övre parkeringen vid 
Nipfjället. Följ sedan den kryssmarke-

rade leden och skyltarna ”Molnet runt”. 
Efter ett tag delar sig leden i vinter- och 
sommar led. Den orangemarkerade som-
marleden är lättare att gå på sommaren 
än den stenigare och kryssmarkerade 
 vinterleden. Vill du besöka fäbodvallen 
Nipvallen ska du dock ta vinterleden.

B. Snabbis till Lillnipen
1,5 kilometer t/r
Ibland behöver det inte vara så svårt att 
njuta av några av fjällvärldens vackras-
te silhuetter. Lillnipen ligger 1 100 meter 
över havet och är den av Nipfjällets top-
par som är lättast att bestiga. Från övre 
parkeringen vid Nipfjället är sträckan bara 
1,5 kilometer tur och retur, men på toppen 
möts du av en strålande utsikt över Härje-

dalsfjällen, Fulufjället, och – så klart – den 
vulkantoppsliknande Städjan. 

C. Hela vägen upp
6 eller 12 kilometer t/r
Jamen, klart man vill upp på Dalarnas 
snyggaste topp också! Här finns två olika 
alternativ. Den kortare leden utgår från 
Gränjesåsvallen och är cirka 6 kilome-
ter tur och retur, men ganska brant med 
ständig stigning. Den andra turen, som 
 utgår från Nipstugans parkering, är dub-
belt så lång men betydligt flackare och 
enklare att gå. Sista biten är brant, men 
det är som alltid värt mödan för att få 
klappa på toppröset.

Mer info: visitdalarna.se/vandra-idre.

STÄDJAN, DALARNA

4
Nallo, den spetsiga toppen med det mju-
ka namnet, stiger upp som en brant vägg 
med en utstickande nål i dalen Stuor 
Räitavagge i Kebnekaiseområdet. Nallo, 
Nállu, betyder nämligen ”nålen” översatt 
från nordsamiska. Är det ända upp dit 
du vill? Säkert? För den som hellre håller 
sig i dalgången väntar magiska vyer över 
tvärbranta berg, och känslan av att vara 
ganska liten på jorden. 

A. Omväg på Kungsleden
Cirka 36 kilometer 
Nallo är en finfin avstickare från Kungs-
ledensträckan Abisko–Kebnekaise. Du 
lämnar Kungsleden vid Alesjaurestugorna 
och går in i Vistasdalen, fram till Vistas-
stugan. Där vänder du tvärt västerut och 
går in i Stuor Räitavagge. Från det här 
hållet kommer du att få en riktigt snygg 
vy av Nallo när du närmar dig. Efter att 
ha njutit av Nallos närhet en natt eller två 

kan du fortsätta till Sälkastugan och vida-
re till Kebnekaise fjällstation. Själva omvä-
gen Alesjaure–Sälka är 36 kilometer. 

B. Jojoleden
30 kilometer
Den som vill gå Jojoleden kommer ofta  
in från Vistasdalen till Nallostugan, för 
att därifrån starta denna trepassled som 
går förbi bland annat Kaskasapakte och 
Svarta sjön till Tarfala. Ta en sista titt på 
Nallo innan du går, men sörj inte. Framför 
dig väntar svett och ömma muskler, brant 
blockterräng och sten, sten, sten – men 
också gröna tjärnar, vita snöfält och den 
blåskimrande glaciären ovanför Tarfala. 
Ett kargt äventyr med minst sagt exotiska 
vyer. Sträckan 30 kilometer är endast från 
Nallo till Keb och innefattar inte att ta sig 
till start och mål. 
    Kom ihåg att den här rutten inte är en 
officiell vandringsled med markeringar. 

De rösen som finns är ditlagda av tidigare 
vandrare. Sista biten ner till Tarfala kan 
vara särskilt svår och brant. Du bör ha  
alpin erfarenhet och vara väl påläst. 

C. Om nålen är målet
6–8 kilometer t/r
Sugen på att ta dig upp på toppen? För 
att bestiga Nallo tar du enklast den västra 
sidan, som är fullt vandringsbar men bju-
der på blockterräng. När du väl är uppe 
vid toppröset vill du kanske ändå ta dig ut 
på nålen också? Jo, nog går det – om du 
har nerverna och vädret under kontroll. 
Om sikten tillåter får du fina vyer över 
bland annat Kebnekaises båda toppar. 
Inte minst kan du i efterhand höja blicken 
från dalen och förundras. Tänk att du var 
där uppe, ändå. Wow!

Mer info: svenskaturistforeningen.se/ 
boende/stf-nallo-fjallstuga.

NALLO, LAPPLAND

Städjan, ett stenkast från Idre Fjäll, är 
den sydligaste toppen i den svenska 
fjällkedjan. Formen och läget gör den 
lätt att känna igen på avstånd.

Nallo, det låter ju mjukt, men har inget 
med gosedjur att göra. Översatt från 
nordsamiskan betyder det nål, vilket 

syftar på fjällets yttersta topp.      
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MARSFJÄLLET,  
SÖDRA LAPPLAND
Marsfjällsmassivet kan beskådas från en 
 annan topp, bortom öppna fjäll heder eller 
med Kultsjöns blå vatten i förgrunden – det 
är tjusigt från alla håll och kanter. Det omgi-
vande naturreservatet bjuder in till vandring 
i  böljande terräng, med möjligheter till rund-
slingor kring och toppbestigningar av ett  
av Västerbottens pampigaste fjäll. 

A. Fatmomakke tur & retur
Cirka 35 kilometer
Den här rundan tar cirka tre dagar. Starta 
vid parkeringen i Fatmomakke och börja 
gå genom fjällnära granskog, över forsande 
vatten och upp i fjällbjörkskogen – till Mars-
fjällskåtan och en storslagen vy över Mars-
fjällsmassivet. Här kan du övernatta. Fortsätt 
sedan över fjällhedarna till Blerikstugan, och 
håll utkik efter djurlivet – med lite tur kan 
du få se fjällräv, jaktfalk och järv. Och i öster 
reser sig Marsfjällets karga toppar att vila 
blicken på. Från Blerikstugan går vandring-
en västerut mot Svartbäcksdalen, där det 
finns många spår av samiska bosättning-
ar. Avsluta sedan i Fatmomakke igen, och 
 besök Fatmomakke kyrkstad, som är  
ett samiskt kulturreservat. 

B. Mars(ch) till södra toppen
15,6 kilometer
Den södra toppen har tidigare ansetts vara 
högst, och det är dit den vältrampade leden 
går. Parkera i Marsliden och vandra genom 
granskogen, vidare upp mot öppnare land-
skap. Snart får du fin utsikt mot Marssjön, 
Satsfjället och delar av Marsfjällsmassivet 
och kalfjället tar vid. Vid Apelsinskalet blir 
det en brant stigning upp till västra  sidan av 
Marsfjällsmassivet. Det är en god idé att täl-
ta vid foten av fjället och ta toppen följande 
dag. Sista biten upp till toppen är det block-
terräng och ganska brant. Men väl uppe på   
1 590 meter över havet får du en  vidunderlig 
utsikt över klippbranter, högfjällsplatåer, 
lämningar efter isälvar och granskogar. 

C. Middagskullen
2,5 kilometer t/r
Ibland får det lov att vara superenkelt. Börja 
vid bagarstugan i Saxnäs och ta en lättill-
gänglig kvällstur upp till Lulevardo, även 
kallad Middagskullen. Njut av utsikten mot 
Marsfjällen i norr, Borgafjällen i söder, Gits-
fjällen i öster och Fiskonfjället i väster. Gärna 
i kombination med en riktigt bra storm-
köksmiddag. 

Mer info: lansstyrelsen.se/vasterbotten/ 
besoksmal/naturreservat/marsfjallet.

5
Vy över Marsfjällsmassivet, med leden 
från Marsliden i ryggen. Efter en ny  
mätning är båda topparna lika höga:  
1 590 m ö h. Tidigare har alltid den 
södra räknats som högre, och dit  
går det en vältrampad led.
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6
Helags med sin branta predikstol mäter  
1 796 meter över havet och är därmed 
Sveriges högsta topp söder om polcirkeln, 
och som om inte det vore nog ståtar den 
med landets sydligaste glaciär på öst-
sidan. Att vandra kring Helags är en njut-
ning för ögat, men släpp fjället ibland och 
se dig omkring längs marken. Har du tur 
får du se en fjällräv, på utflykt från lyan. 

A. Kläppen till Helags fjällstation
12 kilometer
En vandring till Helags fjällstation kan 
utgå från flera ställen längs fjällkedjan, 
men närmaste start från en bilparkering 
är vid Kläppen, strax nordväst om Ljung-
dalens by. Vandringen börjar nedanför 
skogsgränsen, och mitt bland fjällbjörkar-

na passerar du Kesubon där du kan fylla 
på med fika och kanske till och med glass. 
Det kan behövas eftersom vandringen 
går i stadigt uppförslut. Väl framme vid 
fjällstationen finns tillgång till både res-
taurang och bastu för den som önskar. 
Allt vid foten av snygga Helags. 

B. Topptur i världsklass
Cirka 8 kilometer t/r
Det går väl inte att skriva om en topp-
tur till Helags utan att nämna att själv-
aste National Geographic en gång listade 
turen som en av världens tio vackraste 
bestigningar. Svårt att tävla i sånt, men 
utnämningen måste ändå känts smick-
rande för Sveriges högsta topp söder om 
Polcirkeln. 

Från toppen av Helags ser du en mängd 
andra fjäll, inte minst Sylmassivet i norr 
och förstås även toppar i Norge. 

C. Ramundberget till Ljungdalen
40 kilometer
En riktig Härjedalsvandring på tre dags-
etapper får du om du börjar vid Ramund-
berget och går via Fältjägarstugan till 
Helags fjällstation. Ta gärna en extra dag 
vid Helags och gör en topptur. Eller var-
för inte boka in dig på fjällrävssafari med 
 guide? Sedan har du en skön vandring 
ner till målet i Kläppen/Ljungdalen. 

Mer info: funasfjallen.se, svenskaturist-
foreningen.se/boende/stf-helags-
fjallstation. 

HELAGS, HÄRJEDALEN

Helags hamnade en gång på Natio-
nal Geographics lista över världens tio 
 vackraste toppbestigningar. Och som 

grädde på moset: Utemagasinets lista. 
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7
Med sina 1 768 meter över havet är Norra 
Sytertoppen Västerbottens högsta topp. 
En särskilt brant klippsida drar uppmärk-
samheten till sig och skapar en fin silhuett 
på håll, men det är också en kul topp att 
bestiga. Där uppe är det stenigt, raggigt 
och strävt – precis som det ska vara. 

A. Hemavan till Sytertoppen
Cirka 14 kilometer enkel väg
I Hemavan finns Kungsledens södra por-
tal. Här börjar du din vandring (alternativt 
tar lift en bit upp) mot Viterskalsstugan 
som är den första STF-stugan längs vä-
gen. Ska du tälta gör du bäst i att gå en 
bit till, in i vackra Syterskalet – en grön-
skande dalgång omfamnad av branta fjäll-
sluttningar.  Efter en god natts sömn tar 
du dig vidare upp mot Norra Sytertoppen.    

    En trevlig tre dagarsvandring är att fort-
sätta från toppen ner till Syterstugan på 
andra sidan, övernatta där och sedan gå 
tillbaka genom Syterskalet nästa dag. Den 
med fysik och pannben tar toppen fram 
och tillbaka på samma dag från Hemavan. 

B. Syterstugan till Sytertoppen
16 kilometer t/r
Syterstugan är en av de trevligaste stu-
gorna längs södra Kungsleden, med 
forsande vatten utanför knuten och utsikt 
över öppna fjällhedar som slutar i en ku-
liss av maffiga toppar med kvarhängande 
snöfält. Om du vandrar längs Kungsleden 
är det värt att stanna här en extra natt för 
att ta turen upp till Norra Sytertoppen, 
förbi vindskyddet, över stenig mark fram 
till röset. Utsikten är vidunderlig. 

C. Bestig Dålkoetjåhke
Cirka 6 kilometer t/r
Den här toppen är populär bland topptur-
skidåkarna på vintern, känd för att kunna 
samla på sig bra snö. Men du som vandrar 
kan givetvis också ta dig upp hit – och få 
en perfekt vy över vår topp i fokus, Norra 
Sytertoppen. Från den västra änden av 
 u-dalen Syterskalet tar du dig upp på top-
pen med karta och kompass. Det blir runt 
tre branta kilometer upp från tältplatsen 
i dalen, lite beroende på vägval förstås. 
Beställ bra väder och ta gudomliga bilder 
över utsikten. 

Mer info: hemavantarnaby.com, svenska-
turistforeningen.se/boende/stf-syter-fjall-
stuga. 

NORRA SYTERTOPPEN, SÖDRA LAPPLAND

Norra Sytertoppen, fotad söderifrån. 
Från vänster, längs kammen, går leden 

upp från Viterskalsstugan – och från 
Syterstugan kommer du via den mindre 

toppen Morhtetjåhke (1 593 m ö h)  
till höger i bild. Rakt nedanför snöfältet 

går Kungsleden genom Syterskalet. 
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TEMPLET, JÄMTLAND
Sylarna. Ett fjällmassiv som tronar som en 
juvel i de jämtländska fjällen. Inte minst den 
som vandrat Jämtlandstriangeln har förstås 
vilat ögonen på de karga topparna som 
sträcker sig mot skyn. Men faktum är att 
massivets högsta topp, Storsylen (1 762 m 
ö h) ligger på norska sidan av gränsen. Vi 
bespetsar oss därför på Templet, även kall-
lad Storsola, som med sina 1 728 meter över 
havet är Jämtlands högsta topp. Och banne 
mig om den inte är mäktig den också, med 
sin branta bergskam. 

A. Sylarna runt
83 kilometer
En fin tur på cirka fem dagar där du får 
höga toppar, glaciärer, öppna fjällhedar och 
norsk fäbodkultur. Detta förutsätter förstås 
att det är tillåtet att promenera över grän-
sen. Utgå från Storulvån via Blåhammaren 
till Storeirikvollen, vidare till Nedalshytta 
på den norska sidan. Du går mellan stora 
 Essandsjön och Nesjön i väster och Sylmas-
sivet i öster. Från Nedalshytta fortsätter du 
till Sylarna fjällstation. På vägen dit går du 
genom det vackra Ekorrpasset nedanför 
Templet. Från Sylarna går turen tillbaka till 
Storulvån.

B. En alternativ triangel
Cirka 50 kilometer
Byt ut Blåhammaren från den vanliga 
J ämtlandstriangeln och släng in Gåsen-
stugorna istället. En mindre belastad del av 
fjällvärlden, där du får ett annat perspektiv 
på Sylarna när du närmar dig – om du går 
medsols (Storulvån–Gåsenstugorna–Sylar-
na–Storulvån). Spana upp mot Templet och 
ta en funderare på om både du och vädret 
är i form för en bestigning.

C. Jämtlands tak
13 kilometer t/r
Från fjällstationen vid Sylarna är det cirka 
6,5 kilometer, och 750 höjdmeter, till Jämt-
lands högsta topp Templet. Har du slagit 
basläger vid Sylarna i några dagar kanske 
du kan vänta in en vettig dag för en topp-
bestigning. Börja gå mot Nedalshytta, och 
vik sedan av rakt upp mot toppen. Här vän-
tar en vandring på en brant bergskam som 
ofta är väderutsatt och kan vara isig. Var 
(som alltid) beredd på att dimman kan dra 
in och förändra upplevelsen. Vi håller tum-
marna för att du får njuta av utsikten! 

Mer info: svenskaturistforeningen.se/ 
boende/stf-sylarna-fjallstation.

8
Massivet på gränsen. Medan Sylarnas 
högsta topp, Storsylen, ligger 90 meter 
in på norsk mark ligger Templet på 
svensk mark. Vi gillar dem båda.
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9
Nog ser Åreskutan ut lite som ett skepp 
där den sticker upp, med skrovet i gran-
skogen, när du närmar dig på E14. Men 
 ordet skuta har länge även använts för 
berg med speciella formationer, båtlik-
nande eller inte. Det är inte utan att det 
går ett litet sus genom magen när just 
den här skutan uppenbarar sig i fjärran, 
med löften om både friluftsliv och folkliv. 

A. Våffla på toppen
7–8 kilometer enkel väg
En tur upp till toppen av Åreskutan kan 
göras på många sätt. Ta lift upp till 1 274 
meters höjd (kolla status på kabinbanan 
och gondolen, inget är att räkna med i 
dessa tider) och gå sedan sista biten upp 
till toppen – 1 420 meter över havet.  
Där blir det våffla i toppstugan och 360 

graders vy över de kringliggande fjällen, 
skogarna och sjöarna – innan du vandrar 
ner till byn igen. Självklart kan du gå åt 
båda hållen (håll undan från cykelstigarna 
bara) och har du riktigt bråttom kan du 
utmana dig i Vertical K, som är en extremt 
brant väg – 1 000 vertikala meter, från 
torg till topp. 

B. Vyn från Renfjället
Cirka 11 kilometer t/r
På andra sidan Åresjön ligger Renfjäl-
let. För att ta dig upp dit åker du först 
till Edsåsdalen, ett par mil från Åre, och 
vandrar upp på fjället. En klassiker är att 
ta en tur upp till restaurangen Vita Renen 
för en god fika eller en hel måltid, och se-
dan fortsätta upp på toppen av Renfjället 
för större vyer. Härifrån får du fin utsikt 

mot byn och skutan, på behörigt avstånd 
från folklivet i Åre. 

C. Vyn från Välliste
10 kilometer t/r
Säg Trillevallen och en bild av Stig Helmer 
Olsson dyker upp på mången näthinna. 
Det var ju här han tog sina första trevan-
de skidturer enligt klassikern Snowroller.  
Men här finns också Välliste – en liten 
topp som är lätt att ta sig upp på, men 
ger en alldeles fantastisk vy mot Åresku-
tan och grannfjällen. Går du upp från 
 Trillevallen är det 5 kilometer till toppen, 
börjar du i Edsåsdalen är det 7 kilometer. 

Mer info: aresweden.com; edsasdalen.se; 
trillevallen.com.
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Åreskutan i mångas hjärtan, även på 
sommaren. Vare sig man vill vandra, 
cykla downhill eller hitta en kvarbliven 
snöfläck att rasta skidorna på. Men  
nog gör den sig bra på håll också. 
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