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Upplev en unik Grönlandsexpedition med Svenska Fjällklubben 
Vår äventyrliga vandringsexpedition med Svenska Fjällklubben pågår 
under 13 dagar. Vi utforskar bland annat de avlägsna fjordarna och 
bergen i orörda västra Grönland/ Aasivissuit- Nipisat. 

Området är känt som” den vilda regionen väster om inlandsisen”. 

Resans längd // 13 dagar² 
Korsa isbundna stränder, livlig arktisk tundra och bergspassⁱ under vår uppslukande 

expedition på världens största ö. 

Vi är självförsörjande vilket öppnar upp för denna sällan utförda och avlägsna rutt. 

Vi får en första inblick i flora, fauna och inuitisk kultur i detta arktiska område. 

Vår vandring startar i Kangerlussuaq, där vi möter upp våra  guider. 

Vi rör oss genom västra Grönland och deltar på en fantastisk och mycket speciell 
expedition. Svenska Fjällklubben erbjuder dig möjligheten att med guider uppleva 
Grönland under barmarkssäsong. Vandringen är ca 165 km och sträcker sig genom 
magnifik terräng mellan Kangerlussuaq, som ligger mycket nära inlandsisen, och den 
pittoreska kuststaden Sisimiut. 
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Vildast 

Grönländsk vandring när den är som vildast. En självförsörjande och sällan genomförd 
vandringsexpedition djupt in i de mest avlägsna och vackra områdena på västra Grönland, 
detta är upplevelsen för dig som vill se något utöver det vanliga. Eftersom vi är 
självförsörjande är det möjligt för oss att utforska en region som sällan besöks. Vi tillbringar 
nästan två veckor i närheten av glaciärer, fjordar, höga toppar och arktisk tundra. 

Färdväg 

Vår expedition färdas under 11² dagar från Kangerlussuaq och inlandsisen in i hjärtat av de 
arktiska vildmarkerna på västra Grönland och ned till den isbergsfyllda havskusten vid 
Sisimiut. Under vår expedition färdas vi genom ett område, som till stor del tillhör Unescos 
världsarvslista under namnet "Aasivissuit-Nipisat". Området är känt för sina mycket gamla 
jaktmarker som användes av förhistoriska migranter och inuiter. Vi rör oss i perioder nära 
havet och i fjordar. 

Ankomst till Kangerlussuaq 

Guiderna möter dig på flygplatsen och vi går sedan ca 300 meter till vårt boende. Efter 
lunch²   och en uppdatering av väder, vattenstånd, rovdjur osv har vi en gemensam 
materialkontroll där vi även går igenom gruppens utrustning innan vi utforskar 
Kangerlussuaq. Middagen sker på valfri plats. Efter en bekväm natt lämnar vi 
Kangerlussuaq ca 09.00²! Vår expedition har äntligen börjat! 

Fakta om Kangerlussuaq 

Kangerlussuaq var från början en amerikansk flygbas som etablerades 1941. Flygbasens 
kodnamn var Bluie West One. Den blev den mest kända militärbasen på Grönland under 
andra världskriget. Basen överlämnades till Grönlands regering(Grönlands Hjemmstyre) 
1992 och är nu Kangerlussuaq Airport, även om det Amerikanska Flygvapnet driver en liten 
avdelning från Air National Guard på den tidigare basen. Idag är flygplatsen porten till stora 
delar av Grönland och en arbetsplats för flertalet av de 600 invånarna. 

Var beredd på 

Vår vandring börjar försiktigt. De första kilometrarna genomförs längs en kort grusväg. 
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Västerut 

Terrängen vi rör oss i är tidvis både invecklad och svårvandrad. På de mest komplexa 
sträckorna kan vi endast vandra 10 km under en hel dag. Eftersom vi har dagsljus 12-14 
timmar/dag kan vi genomföra de längsta etapperna i bekväm takt. 

Svårigheter 

I Glaciärälvar och bäckar kan vattenståndet stiga hastigt i samband med massiva regn eller 
värmeböljor. Detta är dock inte vanligt i mitten på september. 

Korsning av en relativt bred glaciär smältström. 

Vattnet är tidvis bräckt(salt). Guiderna informerar när etapperna är långa och extra sötvatten 
ska medföras. 

Sisimiut 

Vår episka tur närmar sig sitt slut. Väl framme i Sisimiut längtar nog alla efter varma duschar, 
färsk mat, en riktig säng och en avslappnad sista kväll på Grönland. Den sista dagen tar en 
kort promenad oss till landningsbanan och vårt flyg till Köpenhamn eller Reyjkavik och så 
småningom Sverige. 

Fakta om Sisimiut 

Sisimiut är den näst största staden på Grönland med ca 5000 innevånare och en av de 
snabbast växande städerna. Platsen har varit bebodd de senaste 4500 åren, först av 
inuiterna från Saqqaq-kulturen, Dorset-kulturen och sedan Thule-folket, vars ättlingar är 
majoriteten av den nuvarande befolkningen. Bebyggelsen är en blandning av traditionella 
grönländska enfamiljshus och flerfamiljshus. De senare byggdes på 1960-talet under en 
period av stadsexpansion på Grönland.  
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För vem 

Du är medlem i Svenska Fjällklubben, över 18 år och vill tillhöra ett team som genomför en 
engagerande expedition. Vistelsen på Grönland är nästan 2 veckor². Ryggsäckens startvikt 
är normalt cirka 20 kg: vi skickar ut en detaljerad utrustningslista vid anmälan. Dock är lätt 
utrustning att rekommendera. Vi strävar efter att röra oss i bekväm takt cirka 6 - 8 timmar² 
om dagen där vandringen sker i allt från utmanande terräng till omfattande områden med 
lättvandrad tundra och många vattenkorsningar. Du ska ha förmågan att anpassa dig, 
respektera och genomföra de säkerhetsinstruktioner och åtgärder som guiderna informerar 
om. 

Svårighetsgrad- Medel. Kräver god fysisk kondition, inte lämplig om du har begränsad 
rörlighet alternativt annan fysisk/psykiskt nedsättning som påverkar ditt deltagande. 

Grönland 

Vandring på Grönland framkallar en känsla av frihet som når oöverträffad magnitud när du 
inser att Grönlands mäktiga natur ligger framför dig, oförändrad av människor, precis som 
den har gjort i tusentals år. När alla tankar på det stressiga vardagslivet glöms bort, är du fri 
att höra tystnaden och absorbera det arktiska lugnet. 

Isen kommer ständigt att vara närvarande omkring oss, och kylan från den utstrålar det 
genuina Arktis. Om "kallt" kunde dofta, är detta vad du kommer att känna! Fastän vi befinner 
oss nära Grönlands istäcke, slår läger vid en glaciär eller sitter på en sluttning och förundras 
över isbergsfyllda vatten, kommer känslan av Arktis och vandringen på Grönland att 
upplevas som något utöver det ordinära! 

Djurliv 

Förutom den spektakulära miljön har vi goda möjligheter att på relativt nära håll se fjällräv, 
myskoxe, och ett flertal arter av rovfåglar. För den som är biten av fiske är möjligheterna att 
fiska efter röding nästintill obegränsade vid våra lägerplatser. 

Rovdjur mm 

Attacker från isbjörn är mycket sällsynta. Senast en attack med dödlig utgång skedde var 
1993. Även om det är extremt osannolikt bör du vara beredd på att, vid guides uppmaning, 
vara isbjörnsvakt. 

Myskoxen är oförutsägbar och kan vara extremt revirhävdande. De uppfattar människan som 
ett rovdjur. Det är därför av största vikt att ha ett rejält avstånd till dessa djur. 

Polarvarg förekommer i flockar och attacker mot människor har ägt rum. Det är dock 
osannolikt att vi stöter på någon av dessa flockar. 

För din personliga säkerhet samt för gruppen är det viktigt att de säkerhetsrutiner som 
ledarna anger följs. 

Terräng 

Även om terrängen i sig inte är alltför svårvandrad, måste du som deltagare känna dig 
bekväm med att vandra 165 km med en ryggsäck som väger cirka från 20 kg och uppåt (till 
en början). Våra dagliga etapper varierar mellan 10 och 22 km. 
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Lägerplatser 

Under vandringen bor vi i tält och när det finns möjlighet kan de som vill, bo i enkla stugor. 
Längs leden finns 10 stugor som är öppna året runt och kan användas för boende. 
Sannolikheten att vi träffar på andra vandrare längs vår tänkta rutt är minimal då det, 
uppskattningsvis, endast rör sig ca 150 personer i området varje år. 

Varje kväll slår vi läger på fantastiska platser. Även om det är högst osannolikt att möta 
isbjörn eller polarvarg, är våra guider mycket duktiga med att hantera risken, och ger oss 
dagligen en detaljerad återkoppling om vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas. Detta så 
att alla kan delta fullt ut för att säkerställa och minimera risken med vilda djur. 

Det finns inga bebodda platser förrän vi når Sisimiut. 

Klimat 

I början av september är temperaturen dagtid ca 10°cⁱ och i slutet av månaden ca 3°cⁱ. 

Den lägsta temperaturer under dygnet minskar från 4°cⁱ till 0°cⁱ. Temperaturen faller dock 
sällan under -3°cⁱ nattetid. 

Genomsnittstemperaturen är dagtid ca 6°cⁱ och nattetid ca 3°cⁱ. 

Nederbörd! 

Under september faller det i genomsnitt ca 40ⁱ-60ⁱ mm nederbörd. 

Högtryck från inlandsisen ger ofta klart väder med sol men nordliga vindar kan medföra regn 
och mycket starka vindar. Därför är bra och stormtålig utrustning ett krav. 
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Mobiltelefon 

På Grönland används GSM 900/1800, och med undantag för en eller två bosättningar täcker 
systemet alla bebodda områden på Grönland. Tele Grönland har detaljer om vilka länder 
som har roamingavtal och med vilka telefonbolag. Det är naturligtvis möjligt att kommunicera 
via SMS, MMS och GPRS. 

Guiderna medför följande kommunikationsutrustning: satellittelefon samt InReach. 

Internet 

Hotspots har etablerats på de flesta större hotell så att du kan komma åt Internet, och fler 
och fler hotell erbjuder också anslutningar från sina rum. Det finns internetkaféer och WiFi på 
biblioteken i de större städerna och på flera turistbyråer är det också möjligt att läsa din mail. 

Försäkring 

Du måste ha en reseförsäkring om något går fel. Reseförsäkring kan erhållas från olika 
försäkringsgivare, som ditt försäkringbolag. Ibland ingår den också om din resa betalas med 
kreditkort. Detta bör du kontrollera med kortutgivaren. 

Svenska Fjällklubben rekommenderar att du kontrollerar att reseförsäkringen täcker följandeⁱ: 

- Gäller den på Grönland?

- Omfattas aktiviteten du deltar på av din försäkring?

- Är beloppet för en eventuell evakuering tillräckligt?

I normalfallet brukar detta inte vara något problem. Ditt försäkringsbolag hjälper dig bäst med 
att svara på dessa frågor. 

Visa 

Medborgare i Sverige behöver ej visa för att resa in, uppehålla sig eller arbeta på Grönland. 
Svenska Fjällklubben rekommenderar att du medför ditt pass, eftersom 
säkerhetsbestämmelser kan kräva att du tillhandahåller identitetsbevis både vid ankomst 
samt vid avresa. 

Sjukvård 

Det finns sjukhus i samtliga städer, och i bosättningarna finns det normalt en vårdcentral. 
Sjukvården på Grönland rekommenderar att besökare tar med egen medicin och/eller 
läkemedel som används regelbundet, eftersom specialprodukter inte alltid är tillgängliga. 
Vid akut sjukdom är sjukvården gratis på Grönland. 

Resa 

Flyg till Grönland sker normalt via Köpenhamn eller Reykjavik. Vi hänvisar till resebyrå eller 
de olika sökmotorer som finns för flygresor. (Kontakta guiderna/ledarna för tips och råd) 

Följer du turplaneringen sker bokning av flyg enligt följande²: 

Till: Kangerlussuaq. Ankomst 10/9 2021 

Från: Sisimiut. Avresa 22/9 2021 

Båt är mycket ovanligt men möjligt att ordna för den företagsamme. (Svenska Fjällklubben 
kan dock inte hänvisa till något rederi) 
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Guider 

Vi är engagerade guider med erfarenhet av arbete i arktisk-och subarktisk miljö. Vi har också 
stor respekt för denna avlägsna region och hanterar noggrant de unika risker som denna 
miljö innebär. Vårt omfattande säkerhetsarbete med tydliga protokoll och rutiner är resultatet 
av detta fokus. 

Vad ingår? 

I avgiften ingår 2 ledarledda dagar vid start och mål samt 11 guidade dagar, frystorkad lunch 
och middag under vandringens 11 dagar, relevant säkerhetsutrustning, boende på 
vandrarhem, 10/12 september 2021, samt 21/22 september 2021². Träningsprogram och 
särskild utrustningslista skickas ut i vid anmälan. 

Det finns även möjlighet att avstå från lunch/middag under vandringen. Avgiften för resan 
reduceras då med 1900 SEK. 

Vad ingår inte? 

Flyg till och från Grönland, personlig sjuk- och reseförsäkring samt måltider före och efter 
vandringenⁱ. Personlig vandringsutrustning som tält, ryggsäck, sovsäck, kök, kläder mmⁱ. 
Eventuella extra kostnader på grund av oförutsedda omständigheter utanför Svenska 
Fjällklubbens kontroll eller ändringar i den personliga resplanen (t.ex. försenade flyg, extra 
logistik och boendeⁱ. 

Fakta 

Åldersgräns: 18 år 

Minsta antal deltagare: 6 

Största antal deltagare: 12 

Datum²: 10/9–22/9² 2021 

Medlemspris: Inklusive lunch/middag under 11 dagar vandring: 6900: - 

Medlemspris: Exklusive. lunch/middag under vandringen 5000:- 

Guide: Stefan Olausson 079-1003989 

Guide: Eva Söderström 073-6264158 

Sista anmälningsdatum: 1/8 2021 

Bokningsavgift: 1500: - erläggs vid anmälan 

Vid betalning ange för-och efternamn samt GRÖNLAND 

Betalning sker till BG: 5330-0075 

Slutbetalning: 1/8 2021 

Anmälan sker till: fjalledare@fjallklubben.se 

Administratör: Stig Persson 076-1011156 

mailto:fjalledare@fjallklubben.se
mailto:fjalledare@fjallklubben.se
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Avbokning: 50% av bokningsavgiften samt 100% av ev. slutbetalning återbetalas om 
avbokning sker 35 dagar eller mer före aktiviteten. 

Om avbokning sker 34 dagar eller mindre före aktiviteten återbetalas ingen bokningsavgift 
eller ev. slutbetalning. 

Om Svenska Fjällklubben måste ställa in aktiviteten så kommer vi att göra vårt yttersta för att 
hitta ett annat datum eller aktivitet som passar er. Om ett nytt datum inte kan hittas betalar 
Svenska Fjällklubben tillbaks hela bokningsavgiften. 

Sjukdom: Vid händelse av sjukdom sker full återbetalning exkl. Svenska Fjällklubbens 
kostnader vid uppvisande av läkarintyg. 

Försäkring: Din hemförsäkring bör täcka eventuella kostnader vid avbokning. Ta därför 
gärna kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga vilka regler de har 

COVID-19 Vid händelse av restriktionerⁱ och/eller rekommendationerⁱ från landⁱ, statⁱ, 
regionⁱ, kommunⁱ, liknande situationer eller händelser (utan att vara begränsad till detta) får/
kan Svenska Fjällklubben inte genomföra aktiviteten och måste därför ställa in den. I första 
hand försöker Svenska Fjällklubben erbjuda lämpliga datum, alternativt sker full 
återbetalning av erlagd bokningsavgift. Inga övriga kostnader tillkommer. 

ⁱ (Utan att vara begränsad till detta.) 

² (Med reservation för förseningar) 
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