
  

Dagstur Singistugorna - Sydtoppen 8 april 2003 

 

Mats på toppen 
 

Inledning 

Detta är en berättelse om en dagstur till Kebnekaise sydtopp från Singistugorna via Kaffedalen (Dürlings 

led), som två av deltagarna i Friluftfrämjandets Märsta-Sigtuna fjälltur i Kebnekaiseområdet fick förmånen 

att göra. Turen genomfördes under bästa förhållanden, några minusgrader, sol och vindstilla samt bra 

snöförhållanden. Deltagarna var undertecknad (Mats Ljungberg) och Ann-Marie Franzén, båda 50+ med 

normal/god kondition och fjällvana. 

Eftersom det är lite svårt att genom beskrivningar få grepp om denna led, hur pass ansträngande den är, hur 



brant det är så kan kanske denna beskrivning ge viss information. Enligt Clas Grundstens bok om 

turbeskrivningar är den beskriven som möjlig men ansträngande. Vissa jobbiga partier fanns, speciellt 

branterna innan och framförallt efter Kaffedalen, där det var många vilopauser, men för övrigt var det inget 

speciellt utan "jämna plågor". Observera dock att turen gjordes under bästa tänkbara förhållanden. Vi njöt 

hela tiden, och hade mycket fotopauser, förutom kaffepauser och lunch. 

Huvudmålet för turen var att nå Kaffedalen, men som bonus blev det även Sydtoppen, en oförglömlig 

upplevelse. Inte framförallt för att ha varit på Sydtoppen, men att ha varit där och sett all den fantastiska 

utsikten. Belåtna och stärkta till kropp, och framförallt själ, återvände vi till Singistugorna framåt kvällen. 

Nedan finns berättelsen tillsammans med bilder. På slutet finns även några diagram över stigningarna och 

tidpunkter. 

Berättelse och bilder 

Panoraman från Sydtoppen 

Diagram 

Tidtabell 

Hela veckans tur (Abisko - Unna Allakas - Alesjaure - Vistas - Nallo - Singi - Kebnekase fjällstation - Nikkaluokta)  

Berättelse 

Innan turen hade vi löst haft uppe, mest genom ett missförstånd, om det var någon som ville prova på att nå toppen om tillfälle gavs. Eftersom de 

enda möjligheterna var att antingen gå direkt från Singi, via toppen, och sedan över Vierramvare och Kitteldalen ner till Kebnekaise fjällstation 

(en ansträngande, och lite osäker väg och man missar bastu och restaurangen) eller att återvända till Singi, vilket kräver en extra dag, så var 

sannolikheten liten för att det skulle bli något. Det fanns dock ett litet frö sått. 

P.g.a att vi inte kunde stanna en extra natt i Nallostugan, som skulle bli proppfull, så kom vi till Singi en dag tidigare än planerat och fick tursamt 

nog en reservdag där. På kvällen diskuterade Ann-Marie och jag att försöka nå Kaffedalen nästa dag, och gå upp tidigt. Några i andra stugan hade 

försökt nå toppen samma dag, men p.g.a vädret avbrutit i Kaffedalen. 

På morgonen låg molnen dock långt ner i Singivagge, så vi steg inte upp i tid och jag avskrev det hela. Kanske vi skulle gå direkt till Kebnekaise 

fjällstation i stället. Dock blev vädret plötsligt bättre och vi fick en väldig fart att göra oss i ordning. Eftersom vi hade missat en timme, så hade vi 

siktet inställt på att försöka nå Kaffedalen men inte längre. Enligt de tider vi fick från de som försökt dagen innan, så skulle vi heller inte hinna. 

Tjugo över åtta var vi iväg. 
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Tvärs över Tjäktjavagge efter renstängslet Följer ravinen in i Singivagge, Rusjka i bakgrunden 

Vi följer leden norrut, och efter renstängslet tar vi sikte på Singivagge. Vi går längst ner i ravinen och ser Tuolpagorni i fjärran, och viker sedan 

av norrut i dalen. Vi gräver en grop och tar en god kopp kaffe i sol och värme och med Singitjåkka bakom oss. Härligt. Massor av spår på båda 

sidor av den smala dalen, där en järv har sprungit fram och tillbaka. Det finns även renspår här. Sven har senare sett en riven ren. 



 

 

Singivagge med Tuolpagornis baksida i fjärran Kafferast med Singitjåkka i bakgrunden 

  

I sakta mak och jämn lunk följer vi jåkken upp till branten innan Kaffedalen. Fina branter runt om oss. Vi trampar uppför sluttningen, i ett smalt 

stråk norr om jåkken upp mot Kaffedalen och en bit in i dalen tar vi lunch. Hittills har allt gått väldigt bra. Vi är nu på 1530 meters höjd, och har 

Vierramvare på ena sidan (1700 meter) och branten mot toppen på andra sidan. Österut öppnar sig landskapet ner mot Nikkaluokta. 

Eftersom vi har gott om tid, klockan är nu tjugo över ett, så beslutar vi oss för att gå en bit upp mot toppstugorna. Vi lämnar skidorna i dalen, 

eftersom vi bedömer att den branta sluttningen är väldigt stenig och även om det finns snöfält så kommer vi inte att kunna åka ordentligt utför på 

tillbakavägen. Vi följer snöfälten till stor del, men vi sjunker ofta igenom till knäna, och ibland ännu längre. Om vi går bland stenarna sjunker vi 

oftare igenom. 

Branten är jobbig och det blir många vilopauser. Både den branta lutningen, där vi går i zick-zack, och att man sjunker igenom frestar på. 

Samtidigt har man Vierramvare på andra sidan som referens och när man efter mycket ansträngning bara kommit halvvägs upp till dess topp så 



känns det som att det nog vore dags att vända. Efter ett tag till är vi dock i jämnhöjd med dess topp på 1700 meter, och då har vi avverkat 200 

meters höjd från dalen. 400 meter till känns jobbigt, även om lutningen nu minskar lite. Men nog måste vi se toppstugorna i alla fall, så vi 

fortsätter. Vi får även mer och mer utsikt söderut. 

 

 

Branten upp mot Kaffedalen 
Branten upp från Kaffedalen, dalen där vi kom ifrån i 
bakgrunden. Rusjka och Sälka längst bort 

Efter att ha fått det lite bekvämare så är vi plötsligt strax under den nya toppstugan. Den är till stora delar igensnöad, och det går inte att komma 

in genom dörren. Två personer till från Singistugorna dyker upp, de har lämnat en en tredje i Kaffedalen som hade problem med ett knä, och de 

tänker nu återvända till honom och Singistugorna. Vi skickar med bud till de övriga i vår grupp att vi nog blir sena (jag skulle även stå för maten 

i kväll), och att vi tänker gå en bit till mot toppen. Känns skönt att få fram det budskapet.  



Vi går bort till den gamla toppstugan, som inte var några problem att komma in i och vi tar en kopp kaffe där. Fantastisk utsikt runt om, dock har 

vi ännu inte sett toppen. 

 

 

Framför nya toppstugan, igensnöad Utsikt mot gamla toppstugan och mot Ladtjovagge österut 



 

 

Gamla toppstugan ej igensnöad Ann-Marie på platån innan toppen, utsikt söderut 

Vi fortsätter nu uppför branten, det är bara 800 meter kvar till toppen och 240 meters stigning. Efter ca. 300 meter dyker toppen plötsligt upp som 

en liten pyramid. Flackt sista biten på platån. Vi zick-zackar sista biten upp mot toppen. Nu får vi även utsikt norrut. 

Äntligen står vi där och kan njuta av utsikten runt. Lagom plats för två personer och två ryggsäckar. Vi firar med en kapsyl whisky (förra gången 

jag fick detta på en topp var av Sten Brander för 25 år sedan på Norra Klippberget). Fantastisk utsikt runt omkring. Sol och vindstilla. Klockan är 

fyra. Identifierar topparna, och ser ner på alla. Ser Rabots glaciär nedanför, som jag provat 3 gånger tidigare, Drakryggen, som jag bestigit för 25 

år sedan (samma känsla då när man tittade över kanten och såg topparna norrut), och JoJo-leden bort mot Pyramiden, som jag skidat två 

tredjedelar av tidigare (tog då Tjeuralako mot Tarfala i st f det mellersta jojo-passet mellan Kaskasavagge och Kuopervagge för att sedan från 

Tarfala fortsätta över Rabots glaciär). Västerut ser man mot Sälka och Rusjka, och kanske Atlanten, och mot sydväst finns Sareks toppar. Österut 



ser man över Storglaciären vid Tarfala och mot Nikkaluokta. Att vara bekant med topparna och dalarna ger en extra dimension till den fantastiska 

utsikten. 

Vi står där en en halvtimme och njuter och fotograferar. "Det bubblar i magen av lycka" säger Ann-Marie och jag kan hålla med.  

 

 

Först sista 500 meterna ser man toppen, brant 
uppstickande 

Så här roligt är det att vara på toppen. 



 

 

Utsikt mot Nordtoppen Ann-Marie på toppen, utsikt söderut 

Nerfarten går förvånansvärt lätt. På 50 minuter är vi nere i Kaffedalen. Vi sjunker igenom på några ställen, annars går det bra. Efter en kort 

vätskepaus i Kaffedalen tar vi på skidorna, trampar nerför branten från Kaffedalen och har därefter en suverän åkning ner till Singi. Lagom 

lutning. Ibland får vi göra några extra svängar och någon zick-zack-åkning för att bromsa farten. Vårt gamla skidspår isigt, så man kan inte hela 

tiden stå i det, går för fort. Bär bra utanför spåret. Riktig rolig åkning, man känner sig som ett barn. 



Klockan sju är vi tillbaka i  Singi, där vår grupp har fått byta stuga och flyttat till stugvärdsstugan. Får mat och hämtar sedan vatten, åter till 

vardagssysslorna efter en fantastisk dag. 

 

 

Nerfarten börjar. Dagens andra gäng på toppen Gamla toppstugan och Tuolpagorni uppifrån 

 

 



Sista branten ner mot skidorna i Kaffedalen, Vierramvares 
brant på andra sidan 

1,5 timmars härlig utförslöpa hem, Singitjåkka i bakgrunden 

Lite panoraman från Sydtoppen 

 

                   Kebnepakte                   Kaskasapakte                             Nordtoppen 

 



          Rabots glaicär framför Drakryggen           Kaskasatjåkka           Kebnepakte                              Nordtoppen 
                                                       Pyramiden 

 

Rabots glaciär framför Drakryggen och alla toppar norrut 



 

                                        Rusjka                                                                   Sälka              Rabots glaciär 

 

Ann-Marie och utsikt mot sydväst                                                                  Rusjka         



 

         Björlings glaciär                                        Kitteldalen                                  Tuolpagorni 

 

     Nordtoppen                                    Södra Klippberget                        Storglaciären (med märkliga spår) 



Diagram över sträckan med ungefärliga lutningar. 

 

Bilden visar den effektiva tiden (raster på 1 tim 20 minuter innan toppen borträknade) 



 

Bilden visar stigningen per 100 meter längs vägen (ungefärligt) 

Tidtabell över dagen 

tidpunkt tid sträcka 

08:20 - 09:20 01:00 Singi - Singivagge 

09:20 - 10:20 02:00 en bit in i dalen 

10:20 - 10:45 02:25 kafferast 

10:45 - 12:05 03:45 innan branten upp mot Kaffedalen 

12:05 - 12:45 4:25 uppe i Kaffedalen 

12:45 - 13:20 5:00 lunch 

13:20 - 15:00 6:40 nya toppstugan 

15:00 - 15:30 7:10 gamla toppstugan och kaffe 

15:30 - 16:00 7:40 toppen 

16:00 - 16:30 8:10 njuter av utsikten på toppen 

16:30 - 16:55 8:35 nya toppstugan 



16:55 - 17:20 9:00 nere vid skidorna i Kaffedalen 

17:20 - 17:30 9:10 vätskepaus 

17:30 - 17:50 9:30 nedanför branten från Kaffedalen 

17:50 - 19:00 10:40 härlig utförslöpa mot Singi 

           

 
Effektiv tid 8:40 (raster på totalt 2 timmar ej inräknade) 

 
4:00 Singi - Kaffedalen 

 
2:20 Kaffedalen - Sydtoppen 

 
0:50 Sydtoppen - Kaffedalen 

 
1:30 Kaffedalen - Singi 

 


