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Bitande kyla, vinande vindar, höjdsjuka, dyr utrustning, 

laviner, luriga glaciärer och avancerad isklättring. Bergs-

bestigning är ingen lek – men det finns en rad skapligt  

snälla toppar att erövra runt om i världen, även för den  

som betackar sig för Everest. Vi har valt ut tio av dem. 

TEXT EMELI EMANUELSON

TOPPLISTAN!

MAKALÖSA 
BERGSBESTIGNINGAR 
FÖR AMATÖRER
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KILIMANJARO, TANZANIA
Denna snötäckta, utslocknade vulkan reser 
sig hela 5 895 meter över havet mitt ute på 
den heta, afrikanska savannen. Trehövdade 
Kilimanjaro är inte bara Afrikas högsta berg, 
det är också världens högsta fristående 
berg – och en av Seven Summits (de 
högsta bergstopparna i var och en av de sju 
världsdelarna). 

Den långa vandringen fordrar en guide 
som tar dig genom flera ekosystem; från 
grästäckta slätter, jordbruksmark och regn-
skog till hedar, bergsöken och en krympande 
glaciär. Machame är den mest natursköna 
och brantaste vägen uppför berget medan 
Rongai och Marangu är de lättaste och mest 
använda.

Svårighetsgrad:

”Kili” är tekniskt sett ett lättvandrat berg  
(så länge du pallar att hajka sex timmar om 
dagen) och bestigs årligen av tiotusentals 
turister. Det enda du behöver är camping-
utrustning och bra kläder. Den största ut-
maningen är höjden, något du kommer att 
känna av oavsett hur vältränad du är. De 
flesta bestigningar tar därför 5–9 dagar för 
att minimera risken för höjdsjuka. Ett per-
fekt berg för dig som vill testa hur det känns 
att andas tunn luft utan att behöva bekymra 
dig om teknisk klättring.

Bästa tid att bestiga: 

Januari–februari och juli–oktober.

Missa inte!

Boka in safari på savannen i Tanzania eller 
Kenya vid bergets fot.

Mer info:

– summitpost.org/kilimanjaro 
– climbingkilimanjaro.com 
– ultimatekilimanjaro.com 
– tanzaniatourism.com 

Japans högsta berg och ikoniska 
nationalsymbol är en av världens mest 
populära toppar att bestiga. Över 
300 000 turister och pilgrimer bestiger 
årligen detta 3 776 meter höga heliga 
berg, så du kan glömma ensamtid. Men 
fagra Fuji är ändå väl värt ett besök. 
Den exceptionellt symmetriska vulkanen 
ligger vackert på ön Honshu omringad 
av fem sjöar, och var länge förbjudet 
område för kvinnor och utlänningar. 

De flesta väljer att ta bussen halvvägs 
uppför berget innan de börjar vandra. 
Därifrån har du fyra leder att välja mellan, 
varav den mest populära är Yoshida- 
leden som börjar på 2 300 meters höjd 
vid Fuji Subaru Line 5th Station. 

Svårighetsgrad:

Har du starka ben, bra vandringskängor, 
vatten och en solhatt så bestiger du lätt 

Fuji på en dag. Det finns flera stationer 
på vägen upp där du kan vila och köpa 
snacks, samt en läskautomat på toppen. 
Om du börjar känna dig yr och illamåen-
de så gå ner en bit och ta en paus tills du 
vant dig vid höjdskillnaden.

Bästa tid att bestiga: 

Juli–september (undvik dock Obon- 
festivalen i mitten av augusti)

Missa inte!

Att påbörja bestigningen nattetid så du 
kan se soluppgången från toppen.

Mer info:

– fujisan-climb.jp/en 
– japan-guide.com/e/e6901.html 
– summitpost.org/fuji-san
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FUJI, JAPAN

Foto: Rolf Dobberstein
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Vackra, vilda Fuji. Eller? På toppen finns en 
läskautomat, om du behöver svalka dig ...
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BREITHORN, SCHWEIZ
Robusta Breithorn med sina 4 164 
meter över havet ligger på gränsen 
mellan Schweiz och Italien vid byn 
Zermatt. Det räknas som Alpernas 
mest lättbestigna berg över 4 000 
meter – och det kan vi tacka Klein 
Matterhorns kabinbana för, som 
tar bergsbestigare hela vägen upp 
till 3 883 meters höjd. Därifrån 
tar det bara några timmar att via 
standardrutten på sydvästsidan klättra 
de sista 300 metrarna upp till den is- 
och snötäckta spetsen. 

Du behöver en guide som tar 
dig över glaciären upp till toppen 
via en snösluttning med 35 graders 
lutning. Därifrån kan du njuta av 
utsikten över hela Monte Rosa-
massivet, Mattertal, byn Zermatt 
och mäktiga Matterhorn, Dent 
Blanche och Weisshorn.

Svårighetsgrad:

Breithorn är det perfekta nybörjarber-
get för dig som vill testa alpin klättring 
med rep, isyxa och stegjärn under 
kontrollerade former. Du bör dock ha 
tidigare erfarenhet av lättare klättring 
och bergsvandring innan du ger dig 
på den här schweiz-italienaren.

Bästa tid att bestiga: 

Juli–augusti.

Missa inte!

Gobba di Rollin, Alpernas högsta 
skidanläggning på 3 899 meter över 
havet, belägen strax ovanför Klein 
Matterhorns kabinbana.

Mer info:

– zermatt.ch/en/Media/Planning- 
hikes-tours/Breithorn-ascent  
– summitpost.org/breithorn

MOUNT RAINIER, USA
Denna slumrande vulkan hittar du i Kaskadbergen, dryga 10 mil sydost om 
staden Seattle i delstaten Washington. 4 395 meter höga Mount Rainier 
är Pacific Northwests högsta berg och en av världens farligaste vulkaner, 
vars två kratrar rymmer världens största system av isgrottor formade av 
hetta och gas från bergets innanmäte. 

Rainier har 27 stora glaciärer, fler är något annat berg i kontinentala 
USA, men dess slätter är täckta av färggranna ängsblommor och grön 
barrskog. Runt 10 000 entusiaster bestiger årligen Rainier, de flesta via 
Camp Muir på sydostsidan.

Svårighetsgrad:

Medelsvår. Kräver god kondis och erfarenhet av klättring med rep, isyxa 
och stegjärn. Runt hälften av alla försök att nå toppen misslyckas, främst 
på grund av oberäkneligt väder och ovana. Samtidigt ses Mount Rainier 
som en av världens främsta träningstoppar för nybörjare som vill förbe-
reda sig inför mer extrem alpin klättring, tack vare sin inte alltför höga al-
titud, sina många glaciärer och det rimliga avståndet från fot till topp. Det 
tar omkring 2–3 dagar att nå toppen, och du gör bäst i att anlita en guide.

Bästa tid att bestiga:

Maj–augusti.

Missa inte!

Ett besök i natursköna Seattle, Washingtons huvudstad.

Mer info:

– visitrainier.com 
– nps.gov/mora

– summitpost.org/so-you-want-to-climb-mt-rainier
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Breithorn brukar räknas som 
Alpernas mest lättbestigna 

4 000-meterstopp.
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ACONCAGUA, ARGENTINA
Skyhöga Aconcagua är den näst högsta av de sju 
topparna i Seven Summits, efter Mount Everest. 
Inte ett vackert berg direkt men definitivt en 
skrytvärdig topp att bestiga – oavsett om du 
är amatör eller expert. Aconcagua ligger i den 
sydamerikanska bergskedjan Anderna, dryga 10 
mil utanför staden Mendoza, och reser sig hela 
6 961 meter över havet. 

Lättaste vägen upp är via den norra rutten. 
Runt 3 500 personer försöker nå toppen varje 
år och Plaza de Mulas basläger sägs vara det 
största i världen näst efter Everests. Om det 
känns digert kan det vara värt att nämna att den 
yngsta personen att bestiga Aconcagua var nio år 
gammal och den äldsta 87 år.

Svårighetsgrad:

Det kan tyckas konstigt att denna jätte är med 
på en lista för amatörer, men faktum är att det 
går att knalla hela vägen upp utan någon teknisk 
klättring. Trots – eller kanske på grund av – detta 
misslyckas runt 40 procent av alla försök att nå 
toppen, främst för att folk underskattar det obe-
räkneliga vädret och den tunna luften. Men så 
länge du har vandringsvana vid hög höjd, grym 
kondition, anlitar en guide och tar det väldigt 
långsamt så bör det gå bra. Räkna med tre veckor 
för att nå toppen. Aconcagua är den perfekta ut-
maningen för den som drömmer om att en dag 
bestiga bergen i Himalaya.

Bästa tid att bestiga: 

December–februari.

Missa inte!

Vinprovning i Mendoza, Argentinas främsta  
vindistrikt.

Mer info:

– summitpost.org/aconcagua
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Visste du att Mount Rainier gömmer 
världens största system av isgrottor?

Aconcagua är den näst högsta toppen 
i Seven Summits – men bortsett från 

höjden tekniskt lättbestigen.
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ELBRUS, RYSSLAND
Elbrus är Europas högsta berg och därmed 
ytterligare en av Seven Summits, de sju 
topparna. Den 5 642 meter höga vulkanen 
ligger mitt ute i ingenstans i ryska Kaukasus 
på gränsen mot Asien. Regionen är en 
smältdegel av olika etniska grupper, från 
turkar och georgier till azerer och ryssar. 

Runt 10 000 människor bestiger Elbrus 
varje år, vilket sägs vara berget där Zeus 
kedjade fast Prometheus som straff för att 
han lärt människan hur man gör upp eld. En 
stollift från sovjetiskt 70-tal ger bestigare 
skjuts uppför berget till ett gäng hyttor på 
3 800 meters höjd. Därefter tar de flesta 
standarrutten raka vägen upp till toppen där 
du kan njuta av utsikten över Kaukasus.

Svårighetsgrad:

Elbrus är likt Aconcagua och Kilimanjaro 
inte tekniskt svårt att bestiga och berget 

lockar därför våghalsiga amatörer, särskilt 
då du kan åka lift halvägs upp. Det största 
hindret är det oberäkneliga vädret – det 
kan snabbt bli mycket blåsigt och rentav 
livshotande. Höjdsjuka och glaciärsprickor 
utgör också faror, men det senare slipper du 
längs standardrutten. Vägen upp till toppen 
är måttligt brant och tar bara en dag eller 
två, men du behöver minst en vecka för att 
acklimatisera dig till höjden och förbereda 
bestigningen.

Bästa tid att bestiga: 

Juli–augusti.

Missa inte!

Närbelägna Cheget, en av världens mest  
extrema skidanläggningar.

Mer info:

– summitpost.org/mount-elbrus
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JBEL TOUBKAL, MAROCKO
Jbel Toubkal med sina 4 167 meter är den 
högsta och mest tillgängliga toppen i 
Atlasbergen och Nordafrika. Berget ligger 
dryga sex mil söder om Marrakech i Toubkal 
nationalpark och vandringen erbjuder en 
unik inblick i den arabiska kulturen. 

De flesta börjar sin vandring vid byn Imlil, 
vidare förbi ett par små bosättningar och 
en liten helgedom upp till baslägret Refuge 
du Toubkal på 3 100 meters höjd. Du kan 
övernatta här för att sedan ta standardleden 
South Cirque till toppen. För den som 
behöver finns både guide och bärare. 
Toubkal har inga glaciärer men en del snö, 
även på sommaren. Väl uppe kan du se fram 
emot en enastående utsikt över Atlasbergen 
och Saharaöknen.

Svårighetsgrad:

Relativt lätt, oteknisk tvådagarsvandring 
upp till toppen, perfekt för amatörbestiga-
ren. De största utmaningarna här är väder, 
vind och höjdsjuka, precis som på Elbrus, så 
klä dig varmt och ta det långsamt. Det kan 
vara lite lurigt med rasavlagringarna nära 
toppen, och ger du dig på toppen på  
vintern kan du behöva isyxa och stegjärn. 

Bästa tid att bestiga: 

Maj–september

Missa inte!

Att utforska historiska Marrakech.

Mer info:

– imlil.org 
– summitpost.org/jbel-toubkal

6

HÄR LIGGER TOPPARNA
Trivs du bättre i dalen? Inga problem, många berg gör 
sig fint på avstånd. Men utsikten från toppen ...

F
o

to
: 
M

o
ro

c
c
a
n

 N
a
ti

o
n

a
l 
To

u
ri

st
 O

ff
ic

e

07

Atlasbergens högsta topp lockar många 
européer som vill se Sahara från ovan. 
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Om du är trött på snö och is så 
packa vandringskängorna och dra till 
tropikerna istället. Malaysias högsta 
berg ligger i Sabah på ön Borneo i 
Kinabalu nationalpark och reser sig 
4 095 meter över havet. Både berget 
och parken finns med på Unescos 
lista över världsarv och anses 
vara en av de biologiskt viktigaste 
platserna i världen med sitt rika 
växt- och djurliv. 

Vandringen upp till Low’s Peak, 
Kinabalus högsta punkt, tar dig ge-
nom flera ekosystem. Från molnhöljd 
regnskog med orangutanger, gibbon-
apor, hundratals arter av fåglar och 
tusentals sorters orkidéer till alpina 
ängsmarker.

Svårighetsgrad:

Vandringen upp till Low’s Peak längs 
huvudleden är lätt som en plätt. Lik-
som på Fuji är det enda du behöver 
ett par starka ben, bra vandrings- 
kängor, vatten, snacks och en sol-
hatt. Kan vara bra att ta med en 

varm jacka till toppen samt en regn-
poncho ifall det börjar regna. Det 
tar en heldag att knalla upp och ner 
längs berget, så börja tidigt så att 
du kan ta det långsamt och vänja 
dig vid höjdskillnaden. Du kan också 
övernatta halvvägs på Laban Rata 
Resthouse, om du känner för att dela 
upp vandringen på två dagar.

Bästa tid att bestiga: 

Februari–april.

Missa inte!

Att besöka den utrotningshotade 
orangutangen vid det världskända 
Sepilok Orangutan Rehabilitation 
Centre.

Mer info:

– mountkinabalu.com 
– sabahtourism.com, 
– summitpost.org/kinabalu  
– climbingmtkinabalu.com 

GUNUNG KINABALU, MALAYSIA
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Mitt i det rika växt- och 
djurlivet på Borneo tronar 

den lättbestigna toppen  
Gunung Kinabalu. 
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GALDHØPIGGEN, NORGE
Norges nationaltopp är inte så mycket hö-
gre än Sveriges, men trots allt norra Euro-
pas högsta berg med sina 2 469 meter över 
havet. Och det ligger alldeles runt knuten 
för dig som inte vill åka alltför långt. Bergiga 
Jotunheimen nationalpark (”jättarnas hem”), 
där Galdhöpiggen ligger, är dessutom otro-
ligt vacker och väl värd ett besök. 

Hundratals personer bestiger dagligen 
Galdhöpiggen under högsäsong, så försök 
att undvika högtider, lov och helger så gott 
du kan. De vanligaste vägarna till toppen är 
från Spiterstulen via det blå isfallet på Svell-
nosbreen och från Juvasshytta över glaciä-
ren Styggebreen. Väl uppe kan du köpa dig 
en fika i toppstugan.

Svårighetsgrad:

Tveklöst den lättaste toppen att bestiga på 
den här listan, för hela familjen. Kräver ingen 
teknisk utrustning om du väljer att vandra 
upp från Spiterstulen, vilket tar ungefär en 
halv dag upp och ner. Leden från Juvass-
hytta går däremot över en farlig glaciär och 
kräver guide och rep. Vädret kan vara lite 
lurigt, som alltid i Norden, så klä dig varmt 
och håll koll på väderleksrapporten.

Bästa tid att bestiga:

Maj–september. 

Missa inte!

Vandringsleden över den vackra Besseggen.

Mer info:

– visitjotunheimen.no 
– visitnorway.com 
– summitpost.org/galdh-piggen  
– scandinavianmountains.com

Listan vore inte komplett utan åtminstone 
en topp i Himalaya, eller hur? Island 
Peak, eller Imja Tse som det också heter, 
kallas ofta för världens mest lättklättrade 
6 000-metersberg. Den 6 189 meter höga 
toppen ligger i Khumbu-regionen i skuggan 
av Lhotse, världens fjärde högsta berg. 

Island Peak är perfekt för dig som dröm-
mer stort och vill ha en alpin utmaning innan 
du ger dig på någon av Himalayas riktiga 
bjässar. Faktum är att många använder Is-
land Peak som uppvärmning under sina för-
beredelser inför Everest. Från toppen har du 
fantastisk utsikt över Khumbu och det känns 
nästan som att du befinner dig på en ö mitt i 
ett glaciärhav – därav namnet Island Peak.

Svårighetsgrad:

Island Peak må vara lättbestiget jämfört 
med sina grannar, men du bör vara i god 
form och ha grundläggande erfarenhet av 
bergsbestigning på hög höjd innan du ger 

dig på den här nepalesen. Bestigningen tar 
bara en dag eller två men för att ta sig över 
glaciärer, issprickor och den branta klätt-
ringen de sista 100 metrarna upp till toppen 
krävs att man har rep, isyxa och stegjärn. 
Oroa dig inte, din sherpaguide lär dig allt du 
behöver veta på plats i baslägret medan du 
acklimatiserar dig till höjden.

Bästa tid att bestiga: 

April–maj och oktober–november.

Missa inte!

Everests basläger. Flera av de guidade  
turerna inkluderar en tripp dit.

Mer info:

– summitpost.org/imja-tse- 
island-peak/151130  
– nepalmountaineering.org 
– welcomenepal.com 
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ISLAND PEAK, NEPAL

10
Nej, du behöver inte vara 

Annelie Pompe eller Robin 
Trygg för att bestiga toppar i 

Himalaya. Bara nästan. 
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