
 

  
Sedan urminnes tider har samerna, ett av världens urfolk, levt och verkat i samma område, Sápmi.  

På denna resa får vi ta del av samernas historia, språk och kultur, när vi från högfjällsmassivet Marsfjället, som 
reser sig 1.587 m.ö.h, till Skellefteälvens strand upplever delar av södra Lappland med allt från kalfjäll och urskog 

till porlande bäckar och forsande vattenfall. En vild och vacker resa kantad av höstens sprakande färger! 
 
   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAG 1 – TILL ÖSTERSUND  
Vi börjar vår resa norrut och under dagen gör vi 
olika uppehåll, så att de som önskar kan inta 
något ät- och drickbart. Färden går via Dalarna 
och Härjedalen, innan vi framåt kvällen passerar 
gränsen till Jämtland innan vi når dagens mål 
Östersund. Vi checkar in på Clarion Hotel Grand 
och sedan väntar gemensam middag. Ca 630 km 
 
DAG 2 – VILHELMINA-SAXNÄS 
Efter frukost fortsätter vi norrut och är snart 
inne i det vackra landskapet Lappland. Vår färd 
går ibland parallellt med den välkända 
inlandsbanan och vi passerar Dorotea innan vi 
under förmiddagen når Vilhelmina. Här börjar vi 
med ett besök på Risfjells sameslöjd, där Doris 
och Sven-Åke Risfjell tar emot oss och guidar 
oss i galleriet och museiavdelningen. Vi får höra 
mer om samekultur och traktens historia och i 
butiken får vi ta del av egenproducerad 
sydsamisk slöjd som knivar, kåsor, smycken 
askar, armband och mycket mer. 
Efter detta besök väntar lunch på Bergmans 
Fisk & Vilt innan vi fortsätter vår färd mot 
dagens slutmål, Saxnäs. .   
Vi stannar till vid Trappstegsforsen, ett 
vattenfall format som en trappa, där Kultsjöns 
vatten kastas utför i imponerade kaskader. 
Därefter är det inte långt kvar till Hotell 
Saxnäsgården där vi kommer att bo i 2 nätter. 
Med utsikt över Kultsjön och Marsfjället samlas 
vi för gemensam middag. Ca 310 km 
    
DAG 3 – FATMOMAKKE OCH 
VILDMARKSVÄGEN 
Vi inleder dagen med en god frukost. och vi får 
med oss ett lunchpaket från hotellet som vi kan 
inta på lämplig plats. Vi besöker den mest 
framträdande samiska kyrkstaden i landet, 
Fatmomakke. Kyrkstaden har haft, och har 
fortfarande, en stor betydelse som andlig och 
mångkulturell mötesplats i Norrlands inland. 
Fatmomakke Kyrkstad har även en stor 
betydelse för den samiska traditionen. De äldsta 
byggnaderna är från 1700-talets slut och 
Fatmomakke består av kåtor, stugor, bodar och 
kyrka. Anna-Lisa Öst, mer känd som Lapp-Lisa, 
bekostade och byggde år 1946 Frälsningsarméns 
bönekåta. Det var hennes gåva till bygden och vi 
får en guidad tur genom kyrkstaden som 
avslutas med kokkaffe och smörgås i Lapp-Lisas 
bönekåta. Därefter åker vi till Klimpfjäll och 
Norgefarargården som är ett kulturmärkt 
timmerhus, byggt 1832. Gården blev en naturlig 
anhalt med logi för fjällbönderna och deras 
hästar när de skulle till handelsplatserna i 
Norge. I bussen möts vi av personal som ger en 

kort berättelse om gården innan vi får en liten 
stund att gå runt på egen hand.  
Nu väntar färd utmed den mest spektakulära 
delen av Vildmarksvägen som går över 
Stekenjokk, 879 m.ö.h. Den här delen av 
Vildmarksvägen är bara öppen sommartid och 
snöröjningen som sker varje vår väcker stor 
uppmärksamhet, då snödjupet är flera meter 
högt och vallarna som bildas utmed vägen kan bli 
upp till 7 meter! Stekenjokk är också  en av få 
platser där det är möjligt att ”fjällvandra” utan 
att kliva ur bussen och vi njuter av vyer som 
nästan tar andan ur oss under vår färd över 
kalfjället! När vi passerat Stekenjokk stannar vi 
till vid Gaustafallet, som ligger precis intill 
Vildmarksvägen. Här spelades en av scenerna i 
Astrid Lindgrens film Ronja Rövardotter in, och 
vi imponeras av det mäktiga fallet som pressas 
ihop från två tillflöden i en smal kanjon av 
skiffersten. Nu återstår bara återresan till 
hotellet, som även den går över kalfjället.  
Framåt kvällen serveras ännu en gemensam 
middag på hotellet. Ca 160 km 
 
DAG 4 – SKOGSSAMER OCH 
VILDMARKSCENTER 
Efter frukost packar vi in väskorna i bussen och 
styr norrut mot Slagnäs och Båtsuoj 
Samecenter där vi, bland skogssamiska 
byggnader och renar, får ta del av samekulturen, 
språket och vardagssysslor. Vi får en guidad tur 
i samebyn och bjuds även på lunch vid den 
sprakande elden. 
Det är nu dags att åka mot kusten och vi beger 
oss till Svansele Vildmarkscenter. Här besöker 
vi ett av Sveriges största vildmarksmuseum. Vi 
får en guidad tur genom utställningen som 
består av över 600 uppstoppade djur monterade 
på ett naturtroget sätt i rum som ser ut, känns 
och även luktar som vildmarken. Besöket 
avslutas med vildmarksmiddag, tillagad över 
öppen eld. 
Nu är det endast en kort etapp kvar till 
Skellefteå där vi ska stanna för natten. Vi bor 
på Quality Hotel Skellefteå Stadshotell och 
efter incheckning väntar sköna sängar.  
Ca 430 km 
 
DAG 5 – HEMÅT IGEN 
Även resans sista dag inleds med frukost och 
det är sedan dags att styra mot hemorten. 
Färden går mot Höga Kusten där vi bl.a stannar 
till vid Sandöbron och tittar på monumentet 
över händelserna i Ådalen 1931. Stopp med 
möjlighet till mat och dryck utmed vägen. Via 
Härnösand och Sundsvall kör vi vidare söderut 
och är framåt kvällen åter hemma efter en 
händelserik resa. Ca 800 km 
 

 
Avresa: 21/9 2021  
 
Pris:  7 395:-  
Pris för medlemmar i Björcks Club, från: 6 995:- 

 
I priset ingår: 
Bussresa, del i tvåbäddsrum, 4 x 
frukost, 4 x middag – antingen 
serverad eller i bufféform, 3 x lunch, 
varav 1 lunchpaket från hotellet, i 
programmet förekommande utflykter 
och entréer. Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum  1 020:- 
 
Hotell på resan: 
Clarion Hotel Grand Östersund – 
www.nordicchoicehotels.se 
Saxnäsgården Hotell & Konferens, 
Saxnäs – www.saxnas.se 
Quality Hotel Skellefteå Stadshotell – 
www.nordicchoicehotels.se 
 
 
Anslutningar:  
Järna, Södertälje, Nykvarn 
 

På Björcks Resor värnar vi alltid om våra 
resenärers säkerhet. För information om 

säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att förebygga 
smittspridning av covid 19 i samband med våra 

resor hänvisas till vår hemsida – www.bjorcks.se 
 
 

 

 
 

08-550 192 15 | www.bjorcks.se 
 
 


