
Program 
Dag 1 Välkommen till Jokkmokk! 
Mysiga Jokkmokks vandrarhem Åsgård ligger i centrala Jokkmokk. Incheckning tidigast kl. 15:00. 
Anländer du tidigare under dagen kan vi varmt rekommendera ett besök på Ájtte, Svenskt Fjäll- och 
Samemuseum i Jokkmokk. 
Vi träffas allihop, guide och deltagare, på Åsgård kl.16 och går igenom det kommande programmet, 
ser över er packning och fördelar den gemensamma utrustningen såsom tält och köksutrustning. 
Efter genomgång äter vi en gemensam middag på Åsgårds restaurang. 

Dag 2 Mot fjällen! 
Efter frukost på vandrarhemmet beger vi oss iväg västerut i minibuss och efter en dryg timmes 
bilfärd kommer vi fram till Sitoälvsbron. Här delar vi upp de kommande dagarnas mat mellan oss 
innan vi startar vår vandring, som idag är ca 10 km längs en lättgången cykelstig. Målet för dagen är 
sjön Laidaures östra strand där vi slår upp våra tält, lagar middag och gör läger för natten.  

Dag 3 Aktse och upp mot kalfjället 
Efter frukost och att vi packat ihop våra tält beger vi oss iväg mot Aktse. Den första delen (ca 6 km) av 
dagens etapp är lättvandrad och vi följer den markerade vandringsstigen. Vandringen går igenom 
reslig granskog med inslag av våtmarker. När vi når fram till det vackert belägna fjällhemmanet Aktse 
befinner vi oss på Kungsleden. Här gör vi stopp för lunch och kopplar av en stund. Det är bra att fylla 
på med lite energi inför den rejäla stigningen upp mot kalfjället, 300 meter på en sträcka på drygt en 
kilometer.  

Exakt var vi bestämmer oss för att tälta denna natt får vädersituationen och tillgången på vatten 
avgöra. Det kan bli så att vi stannar direkt ovanför trädgränsen men det kan även bli så att vi vandrar 
vidare mot Skierfe innan vi slår läger. 

Skierfe:  
Skierfe är ett av de mer spektakulära fjällen i vår fjällkedja. Vi kommer eventuellt att vandra upp på 
toppen av detta berg redan på kvällen dag 2 om väderprognosen för nästkommande dag inte är bra. 
Är det utlovat stabilt och bra väder tar vi hellre toppturen under nästkommande dag. Vi färdas i ett 
område där naturens krafter kan vara starka och istället för att kämpa emot naturen är vi en del av 
den. Från Skierfe brukar man kunna spana på betande älgar nere i Rapadalens delta. I väster har vi 
Sareks snöklädda höga fjäll och djupa gröna dalar. Är vädret bra så passar vi på att bara vara en stund 
och njuta av fjället och den milsvida utsikten. 

Dag 4 Topptur Skierfe 
Dagens upplägg beror på vilken av dagarna vi gör toppturen upp till Skierfe. Vår vandring sträcker sig 
österut längs fjällryggen Aktse-njunjes. Här har vi olika alternativ på färdväg. Antingen går vi ner mot 
Aktse samma sträcka som vi kom, eller går vi ner mer mot den norra sidan och tar oss ned en annan 
sträcka. Beroende på vattentillgång, väder och vind bestämmer vi vilken väg vi tar. Vi strävar efter att 
lägga tältplatsen ovan trädgränsen men det kan också bli så att vi får dra oss längre ned i skogen. 

Dag 5 Sista dagen på vår vandring 
Sista morgonen i tälten och nu sitter rutinerna för att packa ihop allt. Den mesta maten är uppäten 
och packningen är avsevärt mycket lättare. Ofta kommer känslan av att allt gått så fort, och kanske 
det har det men vi har ändå hunnit med att få många nya intryck.   

Vi vandrar ner mot vår startpunkt vid Sitoälvsbron och den sista biten är väldigt lättvandrad. Vi lastar 
in allt i bilen och åker ner till Jokkmokk och checkar in på Åsgård. Efter att ha tagit en välbehövlig 



dusch – och kanske bastu – och fått byta till rena kläder träffas vi igen och avnjuter en god middag 
tillsammans i restaurangen. 

Dag 6 Avresedag 
Frukost på vandrarhemmet innan utcheckning. Har ni tid över innan er resa hem så finns möjlighet 
att besöka museet för de som inte hann med det dag 1. I Jokkmokk finns även en hel del intressanta 
affärer med genuin slöjd och hantverk m.m. 
 


