
 

 

 

 

 

Topptur med Guide - Östra Leden 
Kebnekaise 

  

Sveriges högsta topp, Kebnekaise. Först bestigen 1883 av fransmannen Charles Rabot. Första svensk 
på toppen var Johan Alfred Björling som nådde toppen 1889. Det är många som stått på den branta 
och exponerade toppen sedan dess.  

Här kommer mer info för den guidade turen med våra fjällguider. 

Dag 1 - Samling 

Topptursgenomgång, vi träffas kl 20:00 på guidekontoret. En av våra guider kommer hålla en 
genomgång med syfte att förbereda och berätta om turen. Här kommer vi dela ut all 
säkerhetsutrustning som ni får låna (hjälm, sele, ryggsäck och om det behövs stegjärn) 

Mötet brukar ta ungefär 30 min. 

Dag 2 – Topptur 

Samling kring kl 07:00 (detta kan variera beroende på hur många grupper som ska gå) 

Skulle vädret vara så dåligt att guiden bedömer det som chanslöst att nå toppen så kommer ni få det 
meddelat vid frukost.  

Toppturen är fysiskt krävande, betänk att man ska röra sig i alpin terräng i 10 timmar. Tempot är 
anpassat för att hinna upp till toppen och tillbaka igen innan guider och gäster blir för trötta. 

Vill man testa sin kondition kan man göra det på plats, vårat toppturstest är anpassat för att se om 
man kan hålla tempot som ligger på 6 höjdmeter i minuten. 

Klättringen på östra leden kan bäst beskrivas som tekniskt enkel, men väldigt exponerad. Så är du 
väldigt höjdrädd så kommer du tycka den delen är obehaglig. Är du extremt höjdrädd 
rekommenderar vi inte dig att delta på turen, det blir inte en bra upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Packlista: 

- Mössa eller pannband 

- Regnjacka och byxor (tänk på att vi kan måsta spendera större delen av dagen i regn) (Finns 
att hyra också) 

- Två par handskar, då det ofta är snö under klättringen så blir man blöt, viktigt kunna ha 
varma torra handskar när man rör sig på höjd) 

- Underställ i syntet eller ull, överdel räcker långt (i september kan underdel behövas) 

- Strumpor i ull eller syntet 

- Förstärkningsjacka (Dun eller syntet) 

- Fleecetröja eller annat mellanlager 

- Vattenflaska , du bör kunna bära med dig minst 1,5 liter vatten 

- Kamera 

- Eget snacks man tycker om 

- Solglasögon 

- Kängor, ska gå över fotknölarna och ha stabil sula. (Finns att hyra) 

- Bra att ha drybags att packa i 

- Lite toapapper i en plastpåse. 

 

Bra att ha: 

- Termos (finns att hyra) 

- Solskydd 

- Extra underställ 

- Skavsårstejp 

- Kamera 

 

 

 


