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kontrastrikt och utmanande.
I denna vidsträckta del av Swedish Lapland bor drygt fem
tusen personer på en yta lika stor som halva Schweiz. Här
finns stora skogar, myrmarker och en fjällvärld som saknar
motstycke. Av de fyra nationalparkerna är kanske Sarek
mest mytomspunnen, men Padjelanta, Stora Sjöfallet och
Muddus är minst lika älskade. Varje park har sina naturvärden. Här är samekulturens uråldriga men också moderna
traditioner starkt förankrade.
Den arktiska sommaren är kort men intensiv. Med ljuset
kommer tranor och gäss, svanar och storspov som inte
bryr sig om att snön ibland fortfarande ligger kvar. Den
härligt hektiska sommaren är lika omtumlande varje år.
Ljudnivån i skog och mark är nästan öronbedövande. Det
växer så det knakar, smältvattnet dånar över forsnackar
och barnen hoppar runt med glada tjut, med eller utan
gummistövlar. Det är bråttom att hinna allt. Fiska öring. Ta
en tur uppåt fjällen. Plocka hjortron. Kalvmärkning, kalas,
evenemang och fågelskådning – listan kan göras lång.
Och mitt i allt detta, de ljusa sommarnätterna – en lisa
för själen.
Inlandsklimatet kan bjuda på värmeböljor från öst
med upp emot 25–30 grader, men också ishavsvindar och
regnväder som sveper in från nordväst. Kontrasterna är en
del av äventyret.
Kom nära alla kontraster, mellan skogsland och kalfjäll,
tätort och ödemark, högteknologi och nedärvd kunskap,
mellan det tämjda och otämjda.
I Jokkmokk kan du fortfarande känna dig som en
upptäcktsresande och utforska sådant som andra aldrig får
möjlighet att göra. Kom bara ihåg att planera din resa lite
mer än om du reser till ett folktätt och exploaterat område.
Boka i förväg det du verkligen vill vara med om.
Sannolikt kommer du främst att minnas alla människor
du mött. Alla samtal där dina erfarenheter fått skava lite
mot deras och bli till nya insikter. Kanske kommer mötet
med Jokkmokk att rucka på din världsbild en smula. Vem
vet vad livet har i beredskap.

Foto: Graeme Richardson

j o k k m o k k ä r fa n ta s t i s k t ,

TURISTINFORMATION

”Buoris boahtem Jåhkåmåkkåj!
/Buresboahtin Jåhkåmåhkkái!” *
* ”Välkommen till Jokkmokk!” på Lulesamiska/Nordsamiska.

Photo: Carl Johan Utsi

Jokkmokks turistinformation hjälper dig

med information och tips. Du hittar oss på Stortorget 4.
Du kan också nå oss via telefon, 0971-222 50 eller via
e-post: visit@jokkmokk.se
Se mer om Jokkmokk på www.jokkmokk.se/turism
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Utsikt från Skierfeklippan över Rapadalen,
den ikoniska porten till Sarek nationalpark
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Fjällbotanisk trädgård

KABLA JAKT OCH FISKE
TJÅKI SAMEVISTE

Värsta plasket!
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Smak av Jokkmokk
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KUTJAURE VÄSTÄNDA
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BÅT-TRANSPORT

Väglöst land
Världsarvet Laponia
Vandring
Upptäck och lär
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MOUNTAIN CABINS

ARCTIC CIRCLE

Där vägarna tar slut börjar livet
STF-CABINS (SWEDISH TOURIST ASSOCIATION)

BLT-CABINS (BÁDJELÁNNDA LAPONIA TOURISM)

Jokkmokk har en fantastisk fjällvärld som till stor del är väglöst land. Ändå är det gott
CABINS IN MUDDUS NATIONALPARK (LAPONIATJUOTTJUDUS)
om färdvägar
och färdsätt på land och vatten, men också i luften. Sommartid är det full
K U T J A U R E V Ä S T Ä N D A ( C Ai
B I stugbyar,
NS)
fart. Längs vandringsleder,
på fjällstationer och hotell är det liv och rörelse.
I fjällbyarna
lockar
det
enkla
stuglivet,
det här är lokalbefolkningens vardagsrum i
KABLA JAKT OCH FISKE (CABINS)
naturen. I samernas sommarvisten pågår febril verksamhet. Som besökare i renens
TJÅKI SAMEVISTE (SÁMI HUT)
land kommer
du att märka att fjällsluttningar och dalgångar också är en arbetsplats.
Respektera Jrenen
där vägarna tar slut pågår livet för fullt. Hitta
O K K M O K Koch
S J A K Trenskötseln.
- O C H F I S K E V Å R D S FÄven
ÖRENING
(JOKKMOKK'S HUNTING AND FISHING ASSOCIATION, CABINS)
ditt boende PiI Eväglöst
land och låt stugorna hjälpa dig att planera en bra färdväg.
TSJAURE SIJDDA (CABINS AND SÁMI HUTS)
STÁKKONJÁRGGA FJÄLLSTUGOR (MOUNTAIN CABINS)
DNT (NORWEGIAN TOURIST ASSOCIATION)
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Äventyr i väglöst land
SOM KRYLLAR AV FÄRDVÄGAR
va r g å r d i na g r ä n s e r ? Vem är du utan tillgång
till mediabrusets ständiga flöde? Klarar du att
vara en liten prick i ett landskap där fjällen breder ut sig, mil efter mil åt alla håll? Kittlar eller
skrämmer tanken? Oavsett om du gärna axlar en
fullpackad ryggsäck och ger dig ut med karta och
kompass, eller hellre vill betrakta fjällens panorama från stugknuten med en kopp kokkaffe och en
växtflora i näven, finns ett Laponia för dig.
Den arktiska sommaren är som en virvelvind,
yster och underbar men också nyckfull och
oberäknelig. Nätt och jämt har snön smält undan
innan grönskan exploderar och flyttfåglarna redan
lagt sina ägg. Sommaren är kort och det är ingen
tid att förlora. Solen skiner dygnet runt. Högtryck
och lågtryck avlöser varandra, ena dagen plus
trettio, andra dagen ishavsvindar. Ett klokt råd,
klä dig i lager på lager. Shorts idag, yllekalsonger
imorgon.Var beredd!
Laponias fjäll och dalar har lockat fjällfarare i
alla tider. Den unge Carl von Linné häpnade över
växtkraften i Kvikkjokksdeltat och artrikedomen
på Padjelanta fjällplatå. Där är fjällen låga, hedar6

na vidsträckta och sjöarna stora. Sommartid lockar
de klara vattnen till uppfriskande bad. Den 14 mil
långa Padjelantaleden är lätt att gå och har gott om
övernattningsstugor. Vill man bara gå halva leden
kan man flyga till Stáloluokta och vandra tillbaka
till en av utgångspunkterna Kvikkjokk eller Ritsem.
Är du den som älskar att ta i så att svetten
dryper, då har du säkert redan Sarek i tankarna.
I Sareks hjärta tronar hundratalet höga fjälltoppar,
några med glaciärer. Ner mot de djupa vindlande
dalgångarna forsar strida jokkar. Att vandra i Sarek
kräver erfarenhet. Det här är sannerligen väglöst
land. Här finns inga markerade leder, inga mysiga
fjällstugor. Det är inte ofarligt att korsa en iskall
fjälljokk. Det är ingen konst att hamna vilse. Här
har du bara dig själv, din erfarenhet eller din erfarna fjällguide att lita på.
Mot nordöst blir fjällen lägre. Du kan vandra
genom olika växtzoner, genom våtmarker och gammelskogar. Bland Stora Sjöfallets mäktiga fjällryggar
och blockiga högslätter finns en av Europas äldsta
tallskogar. I Muddus väntar ett mosaiklandskap av
myrmark, vattenfall och djupa raviner.
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Foto: Jokkmokkguiderna

Vandring är hett. Lär dig navigera i fjällen. Naturguiden
Cecilia Lundin tar dig med ut och lär dig grunderna i vandring,
hur du navigerar med karta och kompass och hur du läser
landskapet omkring dig. I kursen får du veta när det är okej att
passera strömmande vatten, och när du ska låta bli. Om din
fjälltur ska bli exakt så där härlig som du vill är kunskap din
allra bästa investering.

Routesvagge.

Foto: Henrik Jonsson

Lär dig paddla — ge dig ut
på långtur längs Pärlälven
Lär dig grunderna i paddling på en stilla sjö där storlommen
bor och gammelgäddan lurar i vassen. Eller greppa paddeln
och ge dig av på en fem dagar lång kanottur i Pärlälvens
naturreservat, ett av Swedish Laplands okända naturområden.
På den längre turen hinner du även fiska och göra kortare
vandringsturer. www.jokkmokkguiderna.com

Foto: Outdoor Lapland

Sarek och resten av Laponia kallas ibland för vildmark. Det är fel. Området är visserligen väglöst
men är sedan tusentals år ett levande kulturlandskap med aktiv renskötsel som kräver vandrarens
hänsyn. Genom området ringlar stigar trampade
av människor och djur, vattendrag där man kan
färdas och här och var spångade leder där den
mänskliga trafiken stundtals pulserar.
Finn dina gränser. Det är ett äventyr att ta reda
på vem man är.

Andra har utforskat området
Det väglösa landet har länge fascinerat forskare och
upptäcktsresanden. Carl von Linné är ett välkänt exempel.
Genom hans kartläggning fick en hel värld upp ögonen för
Jokkmokksfjällens unika flora.
Forskaren och geografiprofessorn Axel Hambergs livsprojekt blev att utforska Sarek. Från 1895 och 37 år
framåt vigde han somrar och även några vintrar åt
området. Uppdraget som till en början var att inventera
Sareks glaciärer utökade han till att undersöka Sareks
berggrund, kvartärgeologi, hydrologi och meteorologiska
förhållanden. Han upprättade en egen karta över området
som Sarekbesökare använt ända fram till 1970.

Höstvandring i Sarek
Tuff veckovandring i september med guide, höstens motsvarighet till vinterns krävande skidexpedition i Sareks nationalpark.
Du bär all din utrustning på ryggen, tillbringar nätterna i tält
och är beredd på strapatser, blöta fötter och stora upplevelser
i det kontrastrika landskapet, där naturen och väderförhållandena dikterar villkoren. www.laponiaadventures.com
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Snöig lekplats alt 1

Världsarvet Laponia
EN HEL VÄRLD ATT UPPTÄCKA

l a p o n i a ä r e t t av Europas mest värdefulla och unika kulturlandskap.
Är du redo att utforska det kontrastrika området?
Ibland kallas Laponia för vildmark, men det stämmer inte. Laponia är en
levande kulturbygd, trots att den till stora delar är väglös. När FN-organet
Unesco utsåg Laponia till ett av världens natur- och kulturvärldsarv 1996,
var motivet att den samiska kulturen och den levande renskötseln har ett
stort värde för hela mänskligheten. Här strövar renhjordar under barmarkssäsongen, precis som de alltid har gjort. Människor lever sina liv i området,
i samklang med djur och natur.
Laponias nationalparker är sedan länge skyddade enligt svensk lag.
Nationalparkerna tillhör staten och alla som älskar starka naturupplevelser,
nu och i framtiden. Det finns mycket att uppleva i de fjällnära urskogarna,
i högfjäll och glaciärområden, på hedar, i dalar och längs vattendrag. Förutom nationalparker finns olika naturreservat, som inrättats för att skydda en
specifik art eller livsmiljö. Eller för att säkra friluftslivet i området. Naturreservat kan vara både privat och statlig mark.
Landskapet i Laponia bär spår av både jordens och människans tidiga
historia. I årtusenden har folk i området lämnat få avtryck. För ett otränat
öga kan det vara svårt att se spåren av samernas liv. Be guider och lokalbefolkning lära dig upptäcka eldhärdar, fångstgropar, mjölkvallar, flyttleder
och andra kulturlämningar.
Var nyfiken på Laponia. Lär dig mer. Njut! Bli en av alla som värnar
om och vårdar världsarvet Laponia för kommande generationer.
Känn dig välkommen.
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FAKTA
LAPONIA
STORLEK:
9 400 kvadratkilometer.
LIGGER I: Norrbottens
län, i Jokkmokk och
Gällivare kommuner.
SAMEBYAR: Bastecearru,
Unna tjerusj, Sierges,
Jåhkågaska tjiellde,
Tuorpon, Luokta-Mávas
fjällsamebyar samt Udtja,
Slakka och Gällivare
skogssamebyar.
NATIONALPARKER:
Sarek, Padjelanda/
Badjelánnda, Muddus/
Muttos och Stora
Sjöfallet/Stuor Muorkke.
NATURRESERVAT:
Sjávnja och Stubbá,
samt områdena
Tjuoldavuobme,
Ráhpaäno suorgudahka
(Látjávrredeltat) och
Sulidälbmá.
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Guvtjávrres/Kutjaures västra ända mot Stora Sjöfallets/
Stuor Muorkke nationalpark. Här kan du bo hos Kutjaures
Västända eller STF Kutjaure, se sid 29.

1

VAD ÄR EN SAMEBY?

Foto: Carl Johan Utsi

I Jokkmokk finns tre fjällsamebyar som alla har sina renar i Laponia
under barmarkssäsongen, samt två skogssamebyar som har sina renar i
skogslandet året om. En sameby är både ett geografiskt område och en
organisation för renskötsel och renskötselföretagen. Inom varje samebys
område strövar och flyttas renarna mellan olika betesmarker. Varje sameby
har sina betesmarker. Laponia är fjällsamebyarnas arbetsplats sommartid.
I månadsskiftet juni–juli pågår kalvmärkningen. Då samlar samebyn sina
renar och de enskilda renägarna märker sina renkalvar nattetid, då det är
svalt. Stör inte! Ta hänsyn till renarna och renskötselarbetet.

Utforska Laponia
– innan du ens är där
Fyra unika besökscentrum med olika
perspektiv och utställningar, ger dig
tillsammans med Naturum Laponia en
helhetsbild av världsarvet.

LAPONIAENTRÉ JÅHKÅMÅHKKE/
JOKKMOKK. Utställning där hela
familjen kan testa sin Laponiakunskap
och flyga genom världsarvet.
Kyrkogatan 3, Jokkmokk

LAPONIAENTRÉ JIELLEVÁRRE/
GÄLLIVARE. Utställning som tar dig med

på sarvslakt och bärplockning.
Se världsarvet i höstskrud.
Centralplan 4, Gällivare

LAPONIAENTRÉ BÅRJÅS/PORJUS.
Laponiautställning i det blå vinterljusets
och dansande norrskenets tid.
Strömgatan 25, Porjus

LAPONIAENTRÉ HUHTTÁN/
KVIKKJOKK. Skyltutställning om vad

som lever och växer i Sarek och Padjelanta
under sommaren.
Storvägen 19, Kvikkjokk
Mer information om samtliga
Laponiaentréer: www.laponia.nu

Upplev världsarvet

Foto: Carl Johan Utsi

Paddla kajak under en dag på den stora
fjällsjön Langas. Oavsett vartåt du vänder
näsan är blickfånget både dramatiskt och
vilsamt för ögat. Få tips om vad du ska
tänka på när du paddlar i kalla fjällvatten,
och där vädret snabbt kan växla till hård
blåst. Du kan också välja en tvådagars tur,
med paddling och övernattning i Sjöfallsstugan och en kort vandring tillbaka till
Saltoluokta dagen därpå. Fasta datum
under juli och augusti samt några turer i
september.
www.laponiaadventures.com

Foto: Laponia Adventures

Porten till världsarvet
Laponia Naturum i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke är din port till Laponias natur
och kultur. Den grånande byggnaden på Viedásnjárgga rymmer utställningar
som skildrar djur och växter och den geologi och kulturhistoria som format
världsarvet. Ta för dig av utbudet; guidade världsarvsturer, film, temakvällar och
handfasta råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. Butik med lokala
produkter. Njut av en fika med gáhkko, mjuk glödkaka typisk för regionen, och
rökt röding eller våffla med hjortronsylt i caféet framför Stuor Muorkkes mäktiga vyer, eller koppla av med en bok framför brasan. www.laponia.nu
Aktiviteter för barn, se sid 14–15.
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Den perfekta vandringen
VILKEN SLAGS TUR DRÖMMER DU OM?

ku n g s l e d e n , pa dj e l a n ta l e d e n ,

Nordkalottleden ... Det finns något lockande med att snöra
på sig vandringskängorna och bara ge sig av. Helst
utan krav på prestation och tidspassning. Bara
vara här och nu, en liten prick under världsalltet.
Det optimala är att matcha fjällturen med den
egna nivån. Det är då kärlek uppstår. Alltför lätt
vandring kan ge en otillfredsställd känsla av att ha
velat mer, för svår kan bli total katastrof.
Naturguiden Cecilia Lundin tycker att det bästa
med att vandra är att lämna vardagen. Det är en
skön frihetskänsla när allt man behöver finns i
ryggsäcken.
– Vi lever ganska uppkopplade och stressiga liv.
Man blir avslappnad när rörelserna blir monotona

och har inte något behov av att titta på klockan
eller telefonen hela tiden, säger Cecilia, som vet
att det också blir lättare att varva ner om man rör
sig och gör sig själv lite trött.
Ansträngning ger en form av vila, när det inte
sker i turbotakt. Och man sover gott på natten.
Andelen ensamvandrare ökar, vilket Cecilia
tycker är både positivt och negativt.
– På lederna är det okej, men inte i Sarek. Där
är det verkligen en poäng att ha sällskap. Det ska
man alltid ha i svår terräng, speciellt i områden
där man inte har varit förut. Om man ramlar och
slår sig på ett oländigt ställe kan det gå riktigt illa.
Den som går själv måste också vara försiktigare
och begränsa sig själv, och absolut inte göra några

PACKLISTA
Packa med på dagsturen: Karta och kompass.
Extra sockor och skavsårsplåster. Myggmedel
eller annat myggskydd. Toapapper. Vattenflaska (den kan du fylla i bäckar och strömmande
vatten). Tändstickor. Mat så du klarar dig, kanske några extra energikakor. Regnkläder.
Packa med på flerdagarsturen: Se till att du har
väl ingångna skor, kläder i lager på lager och en
bra ryggsäck. Ta råd av din fjällguide i god tid
eller studera tipsen på exempelvispå Fjällaktivs
hemsida.
OBS! Räkna inte med att ha mobiltäckning
utanför lederna, särskilt inte i Sarek.
Fyll gärna i en färdplan innan du ger dig ut.
Försök meddela om du får andra planer.
www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/
din-friluftsutrustning-pa-fjallen/
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Foto: Torbjörn Sandling

svåra vadningar över bäckar. Vill man gå
ensam ska man hellre gå i skogslandet eller
längs någon led, säger Cecilia.
En bra idé är att utgå från en fjällstation,
kanske i Kvikkjokk, Saltoluokta eller
Ritsem. Många har siktet inställt på att gå
en längre sträcka efter samma led. För andra kanske det passar bättre att inrätta ett
basläger på fjällstationen och göra dagsturer
åt olika håll.
Oavsett om du vill testa dina yttersta
gränser, eller om du vill stanna upp bakom
varje krök och insupa dofter, ljud och
synintryck, finns en perfekt vandring för
dig. Vad du kan, vill och orkar, vet bara du.

Den svenska allemansrätten
Den unika svenska allemansrätten har lång historia och är sedan
1994 inskriven i Sveriges grundlag. Den anger vilka rättigheter
och skyldigheter alla som vistas i naturen har. Några exempel:
Tälta gärna en natt men fråga om lov om du är nära bebyggelse.
Plocka energirika bär och ät på din vandring. Drick vattnet ur
bäcken. Fotografera allt vackert. Njut av alla vyer, ljud och dofter.
Låt allt det vackra fortsätta att växa orört precis där det är. Skada
inget levande, varken träd, växter, djur eller insekter. Stör inga
fåglar, djur eller människor. Lämna inget skräp eller andra spår
efter dig.
Känn dig lyckligt lottad som får värna naturen för kommande
generationer.

Sex vandringsleder och stigar
nära Jokkmokk

Foto: istockohoto.com

Virihaure/Virijaur i Badjelannda/Padjelanta
nationalpark. Här kan du bo i Badjelannda
Turisms fjällstugor i Stáloluokta eller
Árasluokta, se sid 29.

Intill Jokkmokks samhälle finns både korta och lite längre vandringsleder och stigar i skogslandet. Perfekt för kortare dagsturer
eller en rejäl löparrunda. På Turistbyrån hittar du foldern Vandringsleder i Jokkmokk med kartor och mer information.
Terjemilen går genom storvuxen tallskog med spångade blötmarker och några rejält krävande backar. Passar utmärkt för
en heldagsvandring. Vill du hellre springa och är en medelgod
löpare klarar du sträckan på en timme. Tänk på att stänga dörrarna efter dig i renhagen eller gå runt om du ser att det är renar
samlade i hagen. (9,1 km)
Margitbergsslingan går upp till Margitbergets topp. Leden är
bitvis lite svårorienterad. Håll utkik efter blå plåtbrickor. Uppe
på platån är stigen lätt med fin och torr tallhedskog. Ansluter till
Terjemilen. (5,8 km)
Kvarnbäcksleden startar vid Skabramsjön, passerar genom
Jokkmokks villaområden förbi Talvatissjön och vidare ner mot
Luleälven. Längs leden finns trevliga informationstavlor om natur
och kultur. (7,7 km)
Bryllesvängen går längs skogsvägar, stigar och elljusspår. Vid
fint väder är en omväg förbi Storknabben inte helt fel, utsikten
är milsvid och fin. Se till att navigera efter Bryllesvängsskyltarna,
annars kan du råka hamna på en brantare stig. Gå leden medsols.
(8,2 km)
Stigen till Klipptjärn är kortaste vägen att nå rastplatsen vid
Klipptjärn. En välanvänd stig, utan nämnvärd stigning. (1,6 km).
På tillbakavägen kan du välja Södra- eller Norra Åsleden (1,1 km
resp. 0,8 km), två korta men kuperade stigar i skogsmark. Glimtvis
är utsikten god. Turen passar även yngre vandrare.
Getbergsstigen når efter en ganska brant stigning Getberget.
Stigen fortsätter antingen nerför en långsträckt ås i fin tallskog
mot Klipptjärn, eller upp till Getbergets topp. Utsikten är värd
besväret. Längs Getbergstoppens skogsklädda kam går en stig
i nordvästlig riktning. Vid kammens slut öppnar sig landskapet
åter. Om vädret är klart kan du se Kvikkjokksfjällens snöklädda
toppar i fjärran. (2,2—4,4 km)
www.jokkmokk.se/uppleva-gora/friluftsliv/vandring
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Foto: Carl Johan Utsi

Helikoptersimulatorn på Ájtte.

Upptäck och lär

BÖRJA MED ATT UTFORSKA FANTASTISKA
ÁJTTE – SVENSKT FJÄLL- OCH SAMEMUSEUM

var hela Skandinavien och
en stor del av Europa täckt av en kilometertjock
is. När isen började smälta vandrade människor
in. Stenålderns vandrare rörde sig långa sträckor,
framförallt i öst-västlig riktning. Älvar och stora
sjösystem var färdvägar, sommartid med båt,
vintertid till fots eller med skidor. Människorna
flyttade omkring, beroende på var jaktbytena höll
till olika årstider. Det fanns rikligt med fisk, älg
och småvilt som hare, bäver och skogsfågel. På
somrarna var skogar och myrar fulla av vitaminrika bär och örter, fågelägg och honung. Livet
var gott.
I Jokkmokk finns en uråldrig kunskap om
djur och natur. Att hushålla med resurser är en
självklarhet. Samerna har i alla tider tagit reda på
alla delar av renen, som föda och som material till
kläder och redskap. Kunskapen om hur man reder
sig i väglöst land är nedärvd. Inte minst hur man
förvarar råvaror sommartid. Samernas och ny-

u n d e r s e na s t e i s t i d e n
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byggarnas tradition att torka, röka och sura kött
och fisk fanns långt innan saltet gjorde entré.
Om detta, och mycket mer, kan du fördjupa
dig i på Ájtte i Jokkmokk. Vi ortsbor är ofantligt
stolta över Ájtte. Museet är vår mötesplats, nästan
som ett extra vardagsrum dit vi absolut tar alla
våra gäster. Tio fasta utställningar skildrar hur det
är att leva och överleva i ett krävande landskap.
Här möter du Sápmi, sameland och dess folk i en
berättelse som utspelar sig på myren, i skogen och
på fjället.
Ájtte är också vår konsthall. Temporära utställningar gör att det alltid finns något nytt att
upptäcka. Det gäller också för museets butik med
souvenirer och kvalitetshantverk samt ett stort
utbud av intressant litteratur och samisk musik.
För barn och ungdomar finns lekrum och interaktiva upplevelserum. Läs mer på sid 14-15.
Du ser, det finns mycket att upptäcka och lära
i Jokkmokk. Håll ögonen öppna och var nyfiken!
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Foto: Maria Klang

Foto: Ájtte

Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum

Foto: Carl Johan Utsi

Ett besök på åretruntöppna Ájtte är ett måste. Den som vill
ha ut essensen av allt som rör Jokkmokks natur, fjällvärld,
flora och fauna, samiskt liv och nybyggarliv får allt och lite till
serverat i de pedagogiska och inspirerande basutställningarna. Här har fjällvandraren massor med matnyttig information
att hämta. Boka gärna en guidad tur eller upptäck allt på egen
hand. Innehållsrik museibutik med fynd i alla prisklasser.
I restaurangen serveras à la carte, dagens lunch med dagsfärsk gáhkko samt fika.
www.ajtte.com

Foto: Elina Nygård

Den fjällbotaniska trädgården vid Kvarnbäcken är ett fjällandskap i miniatyr, en plats för stillhet och sinnesro. Linnés egna
ord och tankar presenterar ett urval fjällväxter som egentligen
växer på fjälltoppar i Sarek eller artrika hedar i Padjelanta.
I informationshuset visas ett bildspel med den legendariske
parkvakten Edvin Nilssons fotografier. Kika in i pionjären Axel
Hambergs fjällhydda från hans fjällforskning i Sarek för mer
än hundra år
sedan. Boka
en guidad
rundtur i
trädgården.
Intressanta
dagsprogram
anordnas under sommarsäsongen.
www.ajtte.com

Foto: Ájtte

Fjällträdgården i Jokkmokk

Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Carl Johan Utsi

Laponiautställningen.
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Foto: Gösta Fries

Från slutet av juni till början
av september kan äventyrliga och snabbfotade små
knattar uppleva, lukta och
smaka på fjällvärlden där
den är som bäst. Fyra nätter
bor familjen i fjällstuga, den
femte på STF:s fjällstation
i Saltoluokta, där en riktig
brakmiddag avslutar
äventyret.
Även under Saltoluoktas
familjevecka i början av juli
är det massor av aktiviteter
för barnen. Ledstjärnan för
de små är leklust i kombination med rörlighet och lätt
friluftsliv, djur och natur.
Vuxna får öka pulsen under
coachledda träningspass
med Nordic Ski School.
www.saltoluokta.se

Äventyrliga dagar

FÖR AKTIVT SMÅFOLK

tar sig tid att upptäcka det lilla.
För en fyraåring kan en knotig trädrot vara ett
monster och en trollslända vid en porlande bäck
bli ett helt äventyr. Råkar någon bli lite blöt,
ännu bättre!
Gå korta vandringar längs lederna kring
Jokkmokk eller låt barnen bada. Räkna med
att campingens utebassänger med rutschbanor
intill Jokkmokk blir en heldag. Ett lekland med
sjörövarskepp finns intill och – det är fritt fiske i
älven! Att grilla nyfångad fisk på stranden, eller
en korvbit, hör till.
Ett besök i Kraftbyggarland och Rallardalen i
Porjus passar stora och små. Här kan barnen leka
med ett riktigt minikraftverk, kolla in den gamla
smedjan och rallarkojan och se hur rallarna bodde
när de byggde Porjus kraftverk.
Laponia Naturum i Stora Sjöfallet har lassokastning, naturbingo och sagostund för barn
under helgerna. Utställningen har ett barnspår
där alla får lösa klurigheter och prova hoppa lika

ba r n på r e s a
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långt som ett lodjur. I ett särskilt pysselrum kan
alla barn rita, måla, pyssla, bygga pärlplattor eller
spela spel.
Naturen är världens bästa lekrum men ibland
är elvaåringen, eller kanske mamma, mer intresserad av motor än mossa? I Letsi finns regionens
största och världens nordligaste kartingbana. Vem
är snabbast i familjen?
Somliga dagar regnar alla planer bort. Då är
Ájtte museum en räddningsplanka. I barnens egen
utställning, Sarredievvá/Blåbärsbacken, kan småttingarna rida på en renhärk, meta i bäcken och
mjölka en fjällkossa. Sagofigurerna i Stállos kåta
kittlar fantasin. Kanske någon berättar de ruskiga
sagorna. Passa på att utmana varandra i Laponia
Mania, där den som slår ihjäl flest mygg, jojkar
mest tonsäkert och får flest kunskapspoäng blir
Laponia-proffs. Att frysa en stund i iskalla utställningen Jokkmokks marknad och titta på björnar,
lodjur och den pyttelilla sparvugglan tar också en
god stund. Och vips – har det slutat att regna!
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Foto: Vildmarksbyn Solberget

Ta ett dopp!

Vandra med renar

Sommar plus bad är en
oslagbar kombination. Simma i en liten skogstjärn som
glittrar i midnattssolen. Hitta
en undanskymd vik och ta ett
hisnande dopp. Tänk på att
bad sker på egen risk.
Arctic Camp Jokkmokk
har tempererade bassänger
för små och stora. Vattenrutschbana finns till den
största bassängen och badet
är gratis.

Rallardalen
i Porjus

I Rallardalen finns ett minikraftverk för barnen, med damm och
vattenvägar där de på ett lekfullt
sätt kan uppleva hur vattenkraft
blir till elkraft.

Foto: Margaretha Dahl-Sandlin0g

Drömmer du om att vandra med renar? I Solberget Vildmarksby kan du gå en tur i sällskap med renar i fyra timmar
– eller en hel vecka. Den långa vandringen går genom
gammelskogar och myrland i Muddus nationalpark. Du får
lära dig laga lax i björknäver på stenåldersvis och uppleva
en samisk afton. Dirk, som talar tyska och svenska, är bland
annat naturpedagog och Laponiaguide. Han introducerar
dig till en livsstil långt bortom civilisationen.
www.solberget.com

Från mitten av juni till mitten
av augusti kan du tågluffa med
Inlandsbanan, från Kristinehamn
i söder till Gällivare i norr.
Kliv av där du vill, mitt i
stan eller i skogen. Kanske vid
Pakkobron nära Porjus, där
det tyska värdparet skapat ett
coolt digitaldetox-ställe där du
kan hyra kanot, fiska och gå på
huskyvandring. Med inlandsbanetåget kan du åka hit och dit,
precis som du vill i två veckor,
utforska byar och tajma in evenemang längs vägen. Eller bara
gör en enda liten dagsutflykt.
www.inlandsbanan.se

Foto: Carl Johan Utsi

Tågluffa med
Inlandsbanan
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Fiske i fjällnära vatten

ROGIVANDE OCH ANSVARSFULLT
kristallklar fjällsjö, eller den strömmande fåran precis ovanför forsnacken. Du väljer
med omsorg en kopparglänsande spinnare ur draglådan, eller en sprillans ny Klinkhammer till ditt
flugspö. Kvällssolen glittrar i vattenytan, myggorna
surrar och den ljusa sommarnatten är lång.
Det här är sinnebilden av perfekta fiskeförhållanden. Fiskerikonsulenten Dan Ojanlatva kan inte
låta bli att le när han talar om fisket i Jokkmokk.
– Vi har väldigt bra fiskevatten i Jokkmokk, men
inte alltid så lättillgängliga. Man får anstränga sig och
vara beredd på att gå eller flyga en bit, säger Dan.
Tjusningen med fiske för honom är naturupplevelsen och möjligheten att i lugn och ro få utforska fiskevattnet. Drottningen bland strömmande
vattendrag är Pärlälven, den sista outbyggda älven
i Jokkmokks kommun. Med sjöar och sel är skogsälven 5 mil lång och domineras av harr och öring.
Med Jokkmokkskortet kan man fiska i statens
vatten ovan odlingsgränsen. Enligt Dan är det lätt
att hitta bra fiske, exempelvis längs Kvikkjokksvägen eller Sjöfallsvägen. Men även här får man
knata till fots en bit. I större delen av nationalpar-

tä n k d i g e n

kerna Padjelanta och Sarek är fiske förbjudet. Ändå
finns goda möjligheter till örings- och rödingsfiske
i direkt anslutning till Padjelantaleden.
I de stora kraftverksmagasinen är det gott om
harr, sik, abborre, gädda och inplanterad öring.
Många ror drag med båt, trots att det kan vara svårt
att hitta en bra plats för att sjösätta båten. Kraftverksmagasinen är oberäkneliga, eftersom vattenytorna regleras. Plötsligt finns ett grund som inte
var där igår. Även vädret kan ställa till det.
– Man måste vara försiktig. Särskilt högfjällsmagasinen är väldigt exponerade med stora öppna
ytor. Vädret kan skifta snabbt och det kan gå
ordentliga vågor, varnar Dan.
Och så till de stora frågan. När nappar det bäst?
Dan Ojanlatva har ett stalltips.
– Om du kan välja så är växlande väderlek utan
alltför stora nederbördsmängder bäst. Det sämsta
är långvariga vädertyper, om det konstant regnar
eller är soligt i fjorton dagar är det liten idé, säger
Dan som tipsar om tre saker du absolut bör ha med
dig på din fisketur.
– Myggmedel, gott sällskap och gott om tid!

Sportfiskare har ett stort ansvar.
Miljön i fjällen är extra känslig
och det hårda klimatet gör fiskens
tillväxtsäsong kort. Därför får du
inte ta upp mer fisk än dagsbehovet.
I vissa vatten gäller tre fiskar per
dygn, i andra fem. Övrig fisk måste
du släppa tillbaka. För att fisket
även i framtiden ska vara en härlig
upplevelse är du alltid skyldig att
känna till vilka bestämmelser som
gäller där du fiskar. Fiskekort finns
bland annat på Turistbyrån.
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ÖRINGS- OCH RÖDINGSFISKE
NÅ AVLÄGSNA VATTEN

Ibland är de bästa fiskevattnen riktigt avlägsna. Boka en
helikopter från någon av helikopterbaserna i Kvikkjokk, Ritsem
eller Stora Sjöfallet. Kanske är Råvvejaure eller Kaitumälven
målet. Eller så åker ni till flera ställen. Piloten tar dig, dina
kompisar och all er utrustning dit ni vill. Flygturen blir i sig en
härlig upplevelse. Sedan är det bara att slå upp tältet, välja ut
den bästa flugan eller spinnaren och ge sig hän.
www.fiskflyg.se
Foto: Årrenjarka Fjällby

Foto:Langas Camp

Under högsommaren flyger du till Kvikkjokksfjällens orörda
och dramatiska fjällnatur för att fiska i kristallklara sjöar efter
den mest åtråvärda fisken av alla — röding. Bo intill stranden
i traditionell tältkåta, ät mat inspirerad av det samiska köket
och dela ditt fiskeintresse med din kunnige fiskeguide.
www.nordvallfishing.com
Från Ritsem flyger du till foten av det sägenomspunna fjället
Áhkka, i centrum av Laponia. Där, på Camp Kutjaure, kan du
uppleva ditt livs flugfiske efter öring och röding i älven Vuojatätno. Det här är renens kalvningsland och den samiske flugfiskeguidens hemmavatten. Du bor i stuga med självhushåll.
l-i@tuolja.se

Langas Camp

ÅrreNjarka Fjällby
Exklusiva fjällstugor, sköna hotellrum och vacker
lounge med restaurang samt camping- och tältplatser finner du vid fjället Kassavare i
Årrenjarka. Släkten Mannberg som levt här i
200 år kommer att ta väl hand om dig. Bra
fiske i sjön Saggat och andra närliggande
sjöar. Aktiviteter och fina vandringsleder.
www.arrenjarka.com

Fyra
BOENDEN NÄRA
BRA FISKE

Laxholmen Camp

Fiskecamp vackert belägen på en holme mitt i fjällsjön Karats,
källflödet till Pärlälven. Tio stugor för självhushåll med vedeldning, gasolspis och fotogenbelysning samt vedeldad bastu
och samlingskåta för större sällskap. I Karatssjön finns bland
annat harr och stora laxöringar. Mycket lämpligt för båtfiske,
spöfiske direkt från stranden och flugfiske vid tillflödena.
www.laxholmencamp.se

Foto: Stákkonjárgga mountain lodge

Foto:Laxholmen Camp

Rustika vedeldade fjällstugor vid sjön Langas i
fjällbyn Björkudden. Här kan du fiska öring,
harr, sik och gädda med långedrag, spinnare eller fluga, antingen från båt eller
från stranden. Du kan delta i örnsafari,
grillafton i timmerkåtan och följa en
yrkesfiskare när han vittjar sina nät.
Båtuthyrning.
www.bjorkudden.com

Stákkonjárgga Mountain Lodge
Fiske i fors och sjö, harr och öring och en och annan
abborre så klart. Båtar finns att hyra, först och främst för
stuggästerna. Närhet till fjäll och fjällurskog; vandring,
bärplockning eller småviltsjakt. Njut av lugnet i stillsam
miljö med bastu och badtunna för extra mys.
www.aluokta.com
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och åk på upptäcktsfärd i omgivningarna och
till de mindre orterna i Jokkmokks kommun. Vem vet,
innan dagen är över har du kanske hunnit med westernridning, paddlat kanot eller besökt ett kraftverk.
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är vattenkraftens vagga. Här byggde pionjärer
älvens första kraftverk i början av 1900-talet för att förse
malmbanan med elektricitet. Det stiliga gamla kraftverket
är idag ett museum som även inrymmer utställningen Porjus
Expo. Hela det välskötta och vackra samhället är ett stycke
svensk industrihistoria. Vid monumentet Kraft finns ett Kraftbyggarland med industrihistoriska miljöer. I Porjus finns även
golfbana, pittoresk viltbutik och en av fyra Laponiaentréer.
Samhället har cirka 240 invånare.
Att göra: Titta på utställningen om Laponias blå vinterljus
och norrsken i LaponiaPorten. Gå en golfrunda. Besök
Thunborgs viltbutik och café. Vandra längs Rallarstigen eller
i Jelka, ett orört fjällnära skogsområde med sällsynt lavrika
marker.
www.porjus.se
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Det finns platser som man normalt inte besöker. Kanske
finns där vid första anblicken inget att se. Ibland går
det att ana subtila spår av samhällen som helt har försvunnit, trots att de sjöd av liv för bara några decennier
sedan. Harsprånget och Messaure är exakt sådana platser. Där byggdes moderna samhällen för att sedan helt
försvinna när ännu ett kraftverk i Lule älv var klart.
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Här uppförde
FJÄLLSTUGOR
Vattenfall ytterligare ett provisoriskt
S T F - S T U G O R ( S V E N S K samhälle
A T U R I S T F Ö Rför
E N I cirka
N G E N ) 3 000 personer
i samband med bygget av dammen
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i IMessaure.
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U O T T J Ulåg.
D U S )Den
imponerande kraftverksdammen kom
KUTJAURE VÄSTÄNDA
att bli Vattenfalls största dammbygge. Fyllnadsmaterialet motsvarar fyra
KABLA JAKT OCH FISKE
Cheopspyramider. Se gärna filmen
”Minnet av Messaure” på Youtube
TJÅKI SAMEVISTE
Mellan åren 1945 och 1952 bygginnan ditt besök.
J OBredvid
K K M O K K S J A K T - O C H FII Messaure
S K E V Å R D S F Ö finns
R E N I N Gett av Vattenfalls
des Luleälvens andra kraftverk Harsprånget.
kraftverksbygget växte ett samhälle upp, med bland anvärnområden för biologisk mångfald.
PIETSJAURE SIJDDA
nat butiker, Folkets hus, sjukhus, polisstation och fritidsloOmrådet är en av landets rikaste
kaler. Som mest bodde 2 000 personer i Harsprånget.
växtplatser för bombmurkla och flera F J Ä L L S T U G O R
STÁKKONJÁRGGA FJÄLLSTUGOR
När bygget var klart avvecklades hela samhället. Idag
rödlistade arter av svampar, lavar
STF-STUGOR (SVENSKA TURISTFÖRENINGEN)
finns bara en informationstavla kvar.
D N T ( D E N N O R S K A T U och
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Ö R E N I N G E N ) Här finns också flera
Ta en promenad längs stigen till det canyonliknande
rödlistade skalbaggsarter. Området
BLT-STUGOR (BÁDJELÁNNDA LAPONIA TURISM)
Harsprångsfallet – ett av alla vattenfall som tystnat för
ingår i EU:s nätverk för värdefull
att förse Sverige med mer el.
natur – Natura 2000.
BÅT-TRANSPORT
STUGOR I MUDDUS NATIONALPARK (LAPONIATJU
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KABLA JAKT OCH FISKE

Kvikkjokk ligger vid vägs ände, därefter tar fjällvärlden och världsarvet Laponia
vid med de stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek. Under 1600-talet anlades ett
smältverk i Kvikkjokk för silvermalm från gruvor vid Alkavaare. Hit kom Carl von Linné
och blev betagen av platsens skönhet när han samlade och klassificerade traktens
flora. I Kvikkjokk finns anrika Kvikkjokks Fjällstation vid den forsande Kamajokken och
en vacker träkyrka från tidigt 1900-tal. Kvikkjokk är en naturlig startpunkt för fjällturer,
till fots eller med helikopter. I Kvikkjokk finns ett dussintal bofasta men under vårvintern
och sommaren vistas betydligt fler i fjällbyn.
Att göra: Starta din vandring längs Padjelantaleden, Kungsleden eller Nordkalottleden här. Eller stanna och gör dagsvandringar i området, exempelvis till Prinskullen,
Nammatj, Snjerak eller Kaskaivo. Boka en guidad deltatur, spana efter bäver eller hyr
en kanot och paddla ut längs Kvikkjokksdeltats slingrande vatten. Spana in skyltutställningen vid Laponiaentré Kvikkjokk.

Murjek Kommunens enda järnvägsstation vid stambanan
ligger i byn Murjek. Vid förra sekelskiftet utgick gods- och
persontransporter från Murjek med hästskjutsar till Jokkmokk
och andra orter. Här fanns också ett lärarseminarium som
utbildade lärare för nomadskolor och svenska skolor.
I stationshuset driver ortens livaktiga hembygdsförening en
liten närbutik. Det gamla lärarseminariet rymmer vandrarhem,
matsal och café. Som mest bodde cirka 500 personer i Murjek,
idag endast en tiondel. Nu har Murjek inflyttning från övriga
Europa.
Att göra: Besök skolmuseet om det är öppet. Fika i hembygdsgården i lärarseminariet. Titta på bebyggelsen från Murjeks
glansdagar.
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är en expanderande vintersportort där det nu
byggs för fullt. Nu växer stugbyar och områden med privata
fritidsbostäder fram. Inlandsbanan och Europaväg 45 går
rakt genom byn, där lanthandeln med sitt café är en naturlig
träffpunkt. 13 km från Kåbdalis ligger Kronogård Vildmark, ett
47 kvadratkilometer stort och väglöst fjällskogsreservat med
hundratalet fiskesjöar, jaktmöjligheter och stuguthyrning.
N
E L Att göra: Ta en promenad kring skidanläggning och föreställ
IRK
LC
O
P
dig det hektiska vintersportlivet. Prova westernridning. Fika
traktens godaste kanelbullar på lanthandeln och be om fler
tips.

Vuollerim

är både ett vattenkraftsamhälle och en levande
jordbruksbygd med betande fjällkor. Härifrån fjärrstyrs älvens femton
kraftverk. Tolv kilometer från samhället ligger Letsi kartingbana med
tävlingsverksamhet, gokartskola och uthyrning, även av handikappanpassade fordon. Tätorten har cirka 680 invånare.
Att göra: Kika in på Hembygdsgården och ät en våffla. Kör gokart i
Letsi, drop-in hela juli. Titta in på Lapland Vuollerim och få tips på fler
aktiviteter.

MOT ÄLVSBYN

MOT
ARVIDSJAUR
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Foto: Marcus Elmerstad
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Arktisk sommar
KORT, INTENSIV OCH ALLDELES UNDERBAR
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varje år. Vips
spricker björklöven ut och våren får skynda sig
när sommaren gör storstilad entré.
Den arktiska sommaren är kort men intensiv.
Ibland lite nyckfull men alldeles underbar. Det
efterlängtade ljuset är tillbaka med besked. Solen
skiner hela natten och nattsömnen blir kort. Vem
vill sova bort denna fantastiska årstid?
Konstnärer, hantverkare och andra kreatörer
hämtar inspiration och livsluft i skog och mark,
veteranbilsentusiasterna träffas och de kromade
listerna blänker ikapp. Midsommarfirande på
många platser i kommunen exempelvis i Jokkmokks Fjällträdgård som firar rejält i år, Vuollerims Hembygdsgård och Saltoluokta Fjällstation.
Första lördagen i juli går Rallarmarschen mellan
Gällivare och Porjus. En 44 km lång tävling längs
skogsstigar och spångade myrar till minne av de
vattenrallare som bar material till kraftverksbygget i det väglösa landet. Lilla Rallarmarschen är
23 km.
Första helgen i juli är det Kulturkraft och
Festyra i Vuollerim, fyra dagar med underhållning
och en mängd aktiviteter för ortsbor och långväga
besökare.
Musiken flyttar ut, i parker, på utescener och
fjällstationer. Hemvändarna hittar tillbaka, stugor
fylls med sommarlediga. Andra taggar till för att
serva alla gäster. Fågelskådare, bäckmetare och
kanotister hittar sina vatten och bärplockarna
fyller sina hinkar. Några mumsar mest.
Varje vecka under sommarsäsongen kan du
gå stadsvandring med guide i centrala Jokkmokk.
På en och en halv timme får du en rejäl dos historia och nutid, som får dig att betrakta samhället
med helt nya ögon. ”Otroligt intressant”, brukar
de flesta stadsvandrare sammanfatta. Anmäl dig
på turistbyrån.

s o m m a r e n ko m m e r p lö t s l i gt

Den årliga folkmusikfestivalen i Saltoluokta är ett måste
för alla musikälskare! Tre maxade dagar i slutet av juni,
då musiker spelar upp mitt bland knotiga fjällbjörkar med
fjällen som fond. Konserter mixas med workshops i dans
och jojk. Den som vill kan gå en guidad tur på fjället eller ta
båten MS Langas till Naturum lite längre västerut.
Plussa på upplevelsen med ett iskallt dopp i sjön Langas
följt av ett varmt bastubad. Toppa därefter med en frasig
våffla eller varför inte den legendariska surströmmingsskivan. Då är det tjo och tjim så det ekar mellan fjällen!
www.saltoluokta.se

Vuollerims kartingring i Letsi
Vuollerims kartingring är världens nordligaste godkända
tävlingsbana för karting och Norrbottens längsta. Banan är
1 078 meter lång och 8 meter bred. Banan är miljöcertifierad
och hela anläggningen är anpassad för rörelsehindrade.
vuollerimsmf.se/kartingringen/

Handgjort hos
Jokkmokks Tenn
Hantverkarna på anrika Jokkmokks Tenn är snart de enda i
landet som gör allt för hand. På traditionellt sätt smider och
graverar hantverkarna samiska bruksföremål och överdådiga
silversmycken till koltar. De tillverkar också modernt designade
smycken, ofta inspirerade av samisk mytologi och formspråk. Se
hantverkarna i arbete och shoppa i butiken.
www.jokkmokkstenn.se
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Shoppa i småbutiker

PERSONLIGA MÖTEN OCH OVÄNTADE FYND

trängseln i rulltrappor på gallerior fyllda med butikskedjor du besökt hundra
gånger förut? Då kommer du att älska Jokkmokk!
Här är shopping ett miniäventyr. Du hittar designklänningar och motorsågar – i samma butik! Eller
exklusiv hudvård och dragselar till hundspannet i
en annan. Sportbutiken är överraskande välfylld,
med allt för din fjälltur, dina träningspass och
sköna plagg att softa i. Ge dig ut på upptäcktsfärd
och upplev shoppingpotentialen i Jokkmokk.
Här tar konsthantverk och lokalproducerat
höjd. Vi är stolta över att Jokkmokk är en stor
kunskaps- och inspirationskälla för samiskt
mode och design. Här finns en fantastisk samisk
hantverksutbildning som utmanat generationer av
samiska ungdomar att både värna om och förnya
de traditionella samiska hantverken. Mycket av
det du hittar här finns inte någon annanstans.
I Jokkmokk törs designers ta ut svängarna.

Bekanta dig med hantverkare eller konstnärer.
Flera har butiksdel i sina ateljéer, men de ligger
ofta lite utanför centrum. Konstnären Lena S
Johansson, som skapar vackra saker i glas, är en
av dem. Fråga dig fram.
Självklart finns mer än samiskt hantverk.
Handla ekologisk hudvård på Skönhetsfabriken.
Botanisera bland etniska tyger och heminredning
i butiken Pirak Decor & Design. Köp musik och
böcker i Ájtte museishop. Hitta superfin hemslöjd
i kulturhuset Gamla Apoteket och i Hantverksbutiken. På Gamla Apoteket kan du själv prova på olika
hantverk. Kanske har du talang.
Det finns inte så många butiker i Kåbdalis,
Porjus och Vuollerim. Men de som finns har alltid
något oväntat fynd på lut. Där du minst anar finns
något du vill ha. Och du – det är klimatsmart att
handla närproducerat.

Foto: Stoorstålka

ä r d u t rö t t på

Formgivarna Lotta W Stoor
och Per Niila Stålka bytte
storstadsliv mot Jokkmokk. Nu
driver de butiken Stoorstålka
mitt i Pirakskorsningen under
parollen ”Design by Sámis for
Sámi people, and equally cool
souls”. Deras kreativitet spänner
från samiska rockabillykjolar
och heminredning till tuffa accessoarer och egna kollektioner
av yllegarn. Rutiga sjalar är en
av storsäljarna. De har formgett
bandvävningsverktyg som har
fått folk från hela världen att
väva band som aldrig förr.
www.stoorstalka.com
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Sskinnpåse, Gunhild Tjikkom. Foto C-J Utsi och H-O Utsi
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MATSO
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Foto: Maria Klang

Sámi Duodji, det samiska hantverket, bär den samiska kulturen
och identiteten. Det lilla Duodjimärket är en kvalitetsmarkör,
din garant för att slöjden inte är tillverkad i fjärran land. I Sámi
Duodjis butik i Jokkmokk hittar du kläder, hornarbeten, smycken och en mängd vackra konst- och bruksföremål, skapade av
hundratals slöjdare från svenska Sápmi. Allt är gjort för hand
av naturmaterial.
www.sameslojdstiftelsen.com

Foto: Therese Rydström

Kvalitetsmärkt på Sámi Duodji

TIPS! Köp något riktigt gott från Jokkmokk med dig hem.

Skönhet
med ekologiskt tänk
FLITIGA FINGRARS ALSTER

I Jokkmokk hittar du två högkvalitativa hantverksbutiker med ett stort
utbud av ortens hantverk. Både i kulturhuset Gamla Apoteket och i
Hantverksbutiken i Pirakskorsningen kan du shoppa det mesta från
hemstickade tröjor och vackra vantar till necessärer och dukar i lapptäcksteknik. I Hantverksbutiken hittar du även ätbara godsaker från
småskaliga lokala producenter.
Facebook: Gamla apoteket
Facebook: Hantverksbutiken Jokkmokk

Ekologisk hudvård under varumärket Care
of Gerd har blivit i en komet inom skönhetsbranschen. Mamman Gerd inspirerade
syskonen Johan och Anna-Lena som fått nog
av onödiga gifter och fossilbaserade oljor i
hudprodukter. Nu har de skapat en ekologisk
hudvårdsserie för hela kroppen med omsorg
om natur, djur och människa. Serien är
baserad på vegetabiliska oljor och exklusiva
bärfröoljor från mamma Gerds lingon, hjortron och blåbär. Idag tillverkas alla produkter
på Skönhetsfabriken mitt i Jokkmokk. Missa
inte fabrikens showroom och butik.
www.careofgerd.se
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Foto: Kristoffer Åström

Hur smakar Jokkmokk?
SVARET ÄR: FANTASTISKT!

Det finns en lokal tradition i Jokkmokk att ta tillvara vilda örter. Här har den samiske kocken Kristoffer Åström tillagat fjällängsyra, juobmo. Ett tillbehör till både kött, sallad och dessert.

smaker. Med det menar vi så få
tillsatser och främmande ingredienser som möjligt. Traditionellt har renköttet kryddats enbart
med salt, för att framhäva den naturliga smaken.
Det finns en lång obruten tradition att ta tillvara skogens, fjällets och vattnens råvaror. Många
av de ursprungliga tillagningssätten lever kvar.
Att torka, röka, grava och syra. Maten är bärare
av både samernas och nybyggarnas traditioner
och kulturer. Medan samerna höll sig med renar
och getter hade nybyggarna kor och kanske någon
gris. Kunskapen hur mat skulle förvaras och tillagas är nedärvd, från generation till generation.
Det finns många småskaliga livsmedelsförädlare och ett fantastiskt mathantverk i Jokkmokk. Vi
är stolta att föra traditionerna vidare. Fattas bara
annat, allt är ju så gott!
Utsi Ren i Porjus producerar förstklassiga
köttråvaror men också förädlade, som de kallrökta
köttfärsknytena gurpi, suovasrökt ytterlår och
torkad renkorv. Jokkmokks Korv & Rökeri har
Sveriges godaste charkuterier, vilket de bevisat

v i g i l l a r r e na
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i åtskilliga branschmästerskap. I deras korv är en
av ingredienserna välputsad hängmörad norrländsk entrecôte. Bara en sån sak!
Jokkmokksbär förädlar skogarnas bär, som är
fullproppade med smak och antioxidanter, tack
vare midnattssolen och den korta växtsäsongen.
Lingon, blåbär, kråkbär och hjortron blir juicer,
marmelader, sirap, glögg, torkade bär och teer.
Nästa produktlansering blir vinäger ...
Från fjällkorna i Vuollerim och gårdsmejeriet
i Skabram kommer den lagrade Skabramosten,
en hårdost med smak präglad av den opastöriserade fjällkomjölken. I sortimentet finns också
fjällkoyoghurt, traditionell kaffeost och färskost,
kanske med smak av hjortron och kvanne.
Flertalet av producenterna har webbutiker,
men man kan också gå in på ICA Rajden,
Tunborgs Viltbutik i Porjus eller på matvarubutikerna i Vuollerim och Kåbdalis och hitta
lokala godsaker.
Välkommen att utforska vår värld av smaker!
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Foto: Maria Klang

Foto Carl-Johan Utsi

Jokkmokks Bryggeri
– Arctic Craft Beer

Foto Carl-Johan Utsi

Verksamheten vilar på en småskalig och hållbar
grund, där sommelieren och bryggmästaren David
Björkén tillsammans med renskötaren och bryggerichefen Jonas Vannar tar fram hantverksöl med
smaker av lokal kultur och natur. Starkölen hittar du
på lokala och regionala restauranger. Fråga efter
bryggeriets folköl i den lokala livsmedelsbutiken!
www.jokkmokksbryggeri.se

Jokkmokk Arctic Deli
Mitt i centrala Jokkmokk har den välkända samiska
matkreatören Linn Huuva, Jokkmokks Bryggeri tillsammans med några ytterligare entreprenörer inom
besöksnäringen och livsmedelsnäringen skapat en
mysig saluhall med i första hand lokalproducerade
godsaker, fika och mat. Här kan du ta ett hembakt
fika, sätta i dig något mer matnyttigt – ekologiskt,
hemlagat och lokalproducerat samt köpa med
dig småskaligt hantverksproducerade lokala och
regionala produkter – kött, bröd, ägg, drycker, sylt,
sötsaker, tillbehör mm.
www.jokkmokkarcticdeli.se

SÁPMI REN OCH VILT

Sugen på vilt? Kanske gravad renfilé,
varmrökt och torkat renkött eller kanske
älg. I viltbutiken som drivs av Helena
Länta och hennes släkt har renköttet renlycka-sigill. Det garanterar att renköttet
kommer från fribetande och välmående
djur. I butiken finns det mesta av det bästa. Även fisk som vildfångad röding och
bär från skog och myr.
www.sapmirenovilt.se

Fjällkossorna på Vuollerim Gård

Foto: Iréne Lundström

Foto: Maria Klang

I Vuollerimbygden hålls landskapet öppet av Gärda, Rosa,
Asta, Sota och de andra Fjällkorna på Vuollerim Gård – Sveriges nordligaste mjölkbesättning med enbart Fjällkor. Målet
är att bevara den utrotningshotade rasen. Fjällkossorna levererar mjölken till de prisbelönta ostarna som ystas i Mathantverkshuset Vuollerimdelikatesser. Gör ett studiebesök. Varför
inte adoptera en Fjällko? I Mathantverkshuset köper du
Fjällko-delikatesser, garanterat härliga smakminnen.
info@vuollerimgard.se, info@laplandvuollerim.se

Nästan varje tisdag bjuder
matkreatören och kulturguiden Eva Gunnare in dig till
sin värld där passionen för
naturens smaker är i fokus.
Hela sommaren plockar
Eva vilda örter och bär från
Jokkmokks marker som hon
förädlar på olika sätt. Följ med
på guidade smakvandringar,
kurser, föreställningar eller
hemma-hos-besök fyllda med
berättelser, goda munsbitar
och sång. Dessa aktiviteter för
alla sinnen ger många tips och
spännande fakta för alla som
har upptäckarlustan i behåll.
www.eolapland.se

Foto: Carl Johan Utsi

Sommarens
alla smaker

Pratglatt på K&M in bageri och lanthandel
Mitt i den stora skogen, där Europaväg 45 ringlar sig fram, dyker plötsligt stora
skidbackar upp i grönskan. Skidorten Kåbdalis vilar ut efter vinterns alpina säsong, men i den lokala lanthandeln råder full aktivitet. De pratglada butiksägarna
Marie och Kicki bakar gáhkko och traktens godaste bullar, när de inte pratar
mat och fyller hyllorna med noggrant utvalda basvaror och ekologisk choklad,
granola och läckra ostar med tillbehör. Här hittar du galet granna tuppar i plåt,
ekologiska ullfiltar och annat till nytta och ögonfägnad. Café med ekologiskt
kaffe, matiga mackor och andra godsaker. www.kominbageri.se

Caféet på Polcirkeln
Precis där Europaväg 45 korsar Polcirkeln
vid sjön Kierats ligger Polcirkelcaféet. I
caféet kan du förutom gofika köpa polcirkelcertifikat, souvenirer och fiskekort. Hyr
en båt och ro en tur. Beställ en enkel polcirkelceremoni med lingondricka eller slå på
stort och plussa på med trerättersmiddag
och champagne. Enkla uppställningsplatser
med el för husvagnar och husbilar.
www.samelandsresor.com
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TÄNK ATT FÅ VAKNA TILL EN

Foto: Rainer Völker

makalös utsikt

Foto: Fredrik Broman/humanspectra.com

Pietsjaure Sijdda.
h u r v i l l d u bo när du är ute på ditt sommaräventyr? Taggar du igång på
ett fjälltält med ett schysst liggunderlag. Eller duger inget annat än en bred
hotellsäng med kritvitt sänglinne? Alla varianter finns i Jokkmokk, och
mycket mer däremellan.
En finess med en vistelse i skog eller på fjäll är att bo nära naturen. Med
nära menar vi förstås mitt i. Tältet är självklart ett alternativ, där kan du
som vill vara helt för dig själv. Gillar du sällskap är det mer troligt att du
gillar STF-tanken, att bo tillsammans med andra, dela en fjällstuga, träffa
en kunnig stugvärd och ägna kvällarna åt att jämföra erfarenheter med andra vandrare. Vill man lyxa till det är fjällstationen det självklara valet, som
serverar trerättersmiddagar på bestämda klockslag och där bekvämligheten
är ombonad och rustik på samma gång.
Längs Padjelantaleden inne i nationalparken finns en rad fjällstugor
som drivs av fjällsamebyarna Tuorpon, Jåhkågasska och Sirges. Här har du
chansen att vidga dina upplevelser och kontakten med det samiska samhället. På några av ställena säljer stugvärden kanske rökt fjällfisk och gáhkko.
En härlig omväxling till frystorkad skaffning.
Stugor kan du hyra med eller utan el och rinnande vatten på många
platser i Jokkmokk. Somliga stugor är rena lyxsviterna med egen bastu och
veranda med fjällutsikt. Med undantag för slott finns nästan alla slags
boendealternativ. Campingar, vandrarhem och hotell är relativt små, här
drunknar du inte i mängden utan blir sedd. Det är enkelt att komma i
samspråk, eller att få vara ifred – om du nu hellre vill det.
Oavsett var du väljer att bo har du oftast nära till aktiviteter. Fast det betyder inte att allt är serverat. För att få ut mesta möjliga av din Jokkmokksresa, se till att boka aktiviteter i förväg, studera karta och webbsidor och
försäkra dig om att det du vill göra verkligen blir av. Då blir din resa allt
du drömt om, och lite till. Välkommen!
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Skabram Stugby
& Camping
En härligt lantlig gårdscamping där lappgetter, höns
och kaniner sätter extra
glans på mottagandet. Här
finns olika typer av stugor
och plats för tält, husbilar
och husvagnar. Skabramsjön
intill är perfekt för bad, fiske
och paddling. Från campingen kan du vandra ut på leder
som tar dig genom skogen
till vackra små sjöar, utsiktsplatser och picknickplatser.
www.skabram.se
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Hotel Jokkmokk

Charmiga boenden i centrala Jokkmokk

Hotel Akerlund, mitt i centrala Jokkmokk
är ett hemtrevligt hotell med gamla anor.
Ett nyrenoverat hotell inrett stilrent med
en lugn och härlig känsla. Frukost serveras alla dagar i veckan där man lagt
fokus på lokala råvaror och delikatesser.
Joel med personal tar väl hand om dig
under din vistelse och önskar dig varmt
välkommen till Jokkmokk och Hotel
Akerlund.
www.hotelakerlund.se

STF Jokkmokk/Åsgård. I hjärtat av
Jokkmokk ligger det gamla jägmästarbostället som uppfördes för snart hundra år sedan. Här är det lätt att känna sig
som hemma! Sov gott i sköna sängar och
avnjut en frukost i mysig miljö innan du
beger dig ut på upptäcktsfärd. Du bor
mitt i Jokkmokk med gångavstånd till
sevärdheter, restauranger och butiker.
I alla bokningar ingår lakan och handduk. Varmt välkommen!
jokkmokksvandrarhem@gmail.com

Hotellet ligger alldeles bredvid sjön
Talvatis med sin lilla badstrand. Härifrån är det nära till Fjällträdgården
och allt annat sevärt i Jokkmokk. Det
är också nära till vandringsleder och
stigar som passar för den morgonpigge eller för en kvällspromenad.
Hotellet har konferensmöjligheter,
relaxavdelning med bastu samt rum
där även vovven får bo. Köket hämtar
säsongens råvaror från Jokkmokks
skog och fjällvärld men också fisk och
skaldjur från Norra Ishavet.
www.hoteljokkmokk.se

www.svenskaturistforeningen.se/jokkmokk

Arctic Camp Jokkmokk är en populär 4-stjärnig camping vackert beläget på Notudden vid lilla Lule Älv, tre kilometer från centrum. Generösa
campingplatser, moderna servicehus, stugor i varierande storlek och
prisklass samt gott om utrymme för friluftsliv. Bastu med relax och ångbastu. På området finns fritt bad i tempererade bassänger, hoppborg
och ett lekland för barn. Fritt fiske i älven. Öppet året om.
www.arcticcampjokkmokk.se

Kvikkjokk Fjällstation

Foto: Rainer Völker

Tre

BOENDEN NÄRA
VÄRLDSARVET

Pietsjaure Sijdda
I Pietsjaure kan du antingen bo i stugor eller på traditionellt
samiskt vis i torv- eller tältkåtor. Bastun är vedeldad och
vatten hämtar du från jokken. Under högsommaren serverar
värdparet Kuoljok nybakad gáhkko, varmrökt röding och
torkat renkött i sitt café.
www.pietsjaure.se

Foto: Anette Andersson

Kvikkjokk är utgångspunkt till våra klassiska nationalparker
i världsarvet Laponia; Padjelanta, Sarek och Stora Sjöfallet.
Tusentals fjällturister utgår från Kvikkjokk varje år. Byns unika
tvåflodsdelta inbjuder till fina guidade båt- och kanotturer
med magnifik utsikt in i världsarvet. Kvikkjokks Fjällstation
erbjuder enkelrum och rum med 2–5 bäddar i två byggnader.
Den äldsta timmerbyggnaden har vackra tidstypiska
gästrum från 1928. I restaurangen serveras frukostbuffé, lunch, à la carte och trerättersmiddag med
vacker utsikt över forsen Kamajokk och in mot
den blomstrande Tarradalen.
www.kvikkjokkfjallstation.se

STF Saltoluokta Fjällstation
Fjällstationen ett stenkast från Sareks nationalpark är prisbelönt för sin atmosfär och personliga service. Inte underligt att
gäster kommit hit i mer än etthundra år. Njut av stämningen
när naturen spritter av liv och midnattssolen får livsandarna
att jubla. Musik, temaveckor och många aktiviteter står på
programmet. Hemkänslan får du på köpet.
www.svenskaturistforeningen.se/saltoluokta
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Boende
Hotell

Vandrarhem

Stugby/camping

HOTEL AKERLUND
Herrevägen 1, Jokkmokk
+ 46 (0)971-100 12
Info@hotelakerlund.se
www.hotelakerlund.se
Mysigt hotell i centrala
Jokkmokk med restaurang,
konferensmöjligheter och bastu.

ARCTIC COLORS LOGI
Strömgatan 45, Porjus
+46 (0)973-103 06
info@arcticcolorsporjus.com
www.arcticcolorsporjus.com
Rum/lägenheter med utsikt
över Sarek och Stora Luleälven
med bra möjlighet att uppleva
midnattssol. Receptionen finns i
järnvägstationen.

ARCTIC CAMP
JOKKMOKK
Notudden, Jokkmokk
+46 (0)971-123 70
arcticcamp@jokkmokk.com
www.arcticcampjokkmokk.se
4-stjärnig camping och stugby,
relax med badtunna och bastu.
Perfekt för barnfamiljer, lekland
och tempererade bassänger,
nära till gratis fiskevatten. Restaurang och pub. Självhushåll.
Beläget vid Lilla Luleälven.

HOTEL JOKKMOKK
Solgatan 45, Jokkmokk
+46 (0)971-777 00
info@hoteljokkmokk.se
www.hoteljokkmokk.se
Vackert beläget hotell vid sjön
Talvatis. Här finns restaurang,
konferensmöjligheter samt
relax-avdelning med bastu.
Hundrum och tillgänglighetsanpassande rum finns.
HOTELL RALLARROSEN
Strömgatan 26, Porjus
+ 46 (0)73-074 81 92
rallarosen@gmail.com
Boende, restaurang , aktiviteter.
Upplevelser för hela familjen
både inomhus och i den vilda
naturen runt hörnet
HOTELL VUOLLERIM
GÄSTGIVERIET
Bodenvägen 7, Vuollerim
+46 (0)976-106 60
info@gastgiveriet.se
www.gastgiveriet.se
Hotell med 15 trevliga, unikt
inredda tvåbäddsrum och fin
utsikt över Lilla Lule älv. Restaurang och bar med fullständiga
rättigheter. Gillestuga. Öppet
året om.
ÄLVARNAS HOTELL,
TWO RIVERS HOTEL
Mässgränd 23, Vuollerim
+ 46 (0)976-106 60
info@gastgiveriet.se
www.gastgiveriet.se
Vackert beläget hotell vid Stora
Lule älv med 23 trivsamma nyrenoverade enkel- och tvåbäddsrum, välkomnande lobby och
konferensrum. Bastu & relax.
Öppet året om.
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ARCTIC NIGHT LODGE
Vintervägen 12, Porjus
+46 (0)76-831 66 99
info@arcticnighlodge.com
www.arcticnightlodge.com
Ett personligt och lugnt boende
med enkelrum av hög standard.
Gemensamt kök, badrum och
bastu. I rumspriset ingår en
middag och frukostpaket kan
bokas.
STF JOKKMOKK/ÅSGÅRD
Åsgatan 20, Jokkmokk.
+ 46 (0)70-366 46 45

jokkmokksvandrarhem@gmail.com

Ett hemtrevligt, personligt boende mitt i Jokkmokk. Lakan och
handduk ingår i alla bokningar,
frukost kan läggas till om så
önskas.
KÅBDALIS
BED & BREAKFAST
Kåbdalis
+ 46 (0)70-578 71 96
bokning.kbb@gmail.com
www.kabdalisbnb.se
Prisvärt och gemytligt boende
precis vid väg E 45 i Kåbdalis,
60 km S om Jokkmokk. Nära till
fiskesjöar.
MURJEKS VANDRARHEM
Murjek, Vuollerim
+46 (0)70-611 00 97
murjek.hembygds@gmail.com
Boende i anslutning till stambanan. Självhushåll. Bastu,
frukostservering och närhet till
café. Endast kontant betalning.
WILMA HOSTEL
Jokkmokk
+46 (0)73 021 19 68
www.wilmakonsult.se
Ett prisvärt, hemtrevligt och
tillgänglighetsanpassat boendealternativ med rum i olika
varianter. Centralt men ändå
avskilt och nära till både naturupplevelser och sevärdheter.

BLÅFJELL STUGBY
Kåbdalis
+ 46 (0)70-647 20 20
info@kabdalisstugby.se
www.kabdalisstugby.se
Lägenheter med 3 st sovrum och
totalt 6 fasta bäddar, fullutrustat kök, allrum och bastu.
KRONOGÅRD VILDMARK
Kåbdalis, Kronogård
+ 46 (0)928-500 80
info@kronogard.com
www.kronogard.com
Boende i stugor med självhushåll samt tält-och och campingplatser. Nära Kronogård
naturreservat med vandringsleder och övernattningsstugor i
det unika dödismoränområdet.
Goda möjligheter till jakt och
fiske. Båtuthyrning.
KÅBDALIS SKIDLIFTAR
OCH STUGBY
+ 46 (0)928-500 37
johan@kabdalis.com
www.kabdalis.com
Lägenheter och stugor med hög
standard, braskamin eller bastu
finns i boendet.
LANGAS CAMP
BJÖRKUDDEN
Björkudden
+46 (0)973-410 16
+46 (0)973-410 27
langas@bjorkudden.com
www.bjorkudden.com
Bra boende för den jakt- och
fiskeintresserade. Stugor med
självhushåll och el, men ej rinnande vatten. Torrdass. Matservering
till grupper på beställning. Bastu. Konferensmöjligheter. Fiske/
jaktkortförsäljning. Beläget 130
km nordväst om Jokkmokk på
södra sidan av sjön Langas.
Båttransport kan ordnas.

SKABRAM TURISM
Skabram, Jokkmokk
+ 46 (0)971-107 52
info@skabram.se
www.skabram.se
Stugor och camping. Självhushåll, fiskekortförsäljning. Möt
getter, får, höns, kaniner och
alpacka på gården. Vandringsleder går direkt från gården.
VUOLLERIM CAMPING
Bodenvägen 100
Vuollerim
+46 (0(976-104 14
inga-lill@vinvest.se
facebook: Camp Vuollerim
Stugor, husvagnsplats samt
tältplats. Restaurang med fullständiga rättigheter, mjukglass,
kaffe & fikabröd.
ÅRRENJARKA FJÄLLBY
Årrenjarka 3183, Kvikkjokk
+46 (0)971-230 18
info@arrenjarka.com
www.arrenjarka.com
Familjeägd boendeanläggning
nära till fiske, leder och fjäll.
Uthyrning av stugor, naturskönt
belägna vid sjön Saggat.
Husvagns- och husbilsplatser.
Bensinförsäljning och affär med
begränsat sortiment. Restaurang och konferensmöjligheter.

Fjällstationer
KVIKKJOKK
FJÄLLSTATION
Storvägen 19, Kvikkjokk
+46 (0)971-210 22
info@kvikkjokkfjallstation.se
www.kvikkjokkfjallstation.se
Kvikkjokk – en av den svenska
fjällvärldens pärlor. Genom
åren har många betydelsefulla
personer besökt Fjällstationen
t. ex FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjöld, författaren Harry Martinson med fler.
Timmerväggarna talar. Det
finns 60 bäddar med enkel- till
flerbäddsrum i två byggnader.
Den timrade byggnaden från
1928 med trivsamma rum och
sällskapsrum med utsikt över
Sarekfjällen. I huvudbyggnaden
finns restaurang och välsorterad
butik med vacker utsikt över
forsen Kamajokk och fjället
Kaskaivo.
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Boende
STF SALTOLUOKTA
FJÄLLSTATION
Storlule
+46 (0)973-410 10
saltoluokta@stfturist.se
www.saltoluokta.se
Olika typer av boende från
enkelrum till flerbäddsrum.
Restaurang. Hundrum. Servicehus med självhushåll, torkrum,
dusch och bastu med vacker
utsikt över fjällen. Butik med
proviant, kläder, böcker,
fiskekort, sportutrustning och
samisk slöjd. Uthyrning av fjällutrustning. Båt Kebnats–Saltoluokta.

Övrig logi
JOKKMOKKS JAKT- OCH
FISKEVÅRDSFÖRENING
Jokkmokks Jakt- och Fiskevårdsförening
Kontor: Sågvägen 14,
Skabram industriområde
+ 46 (0)971-122 00
jaktochfiske@telia.com
www.jaktfiskejokkmokk.se
Enkla boenden för dig som vill
vara nära naturen, jakten och
fisket. Stugor med 4 bäddar, gasolspis, utedass, inget rinnande
vatten. Ingen el. Nårvedammkojan samt Juoksaurekojan är
belägna ca 3 mil V om Jokkmokk efter väg 747 mot Karats.
Nårvedammkojan ligger intill
vägen. Juoksaurekojan når man
efter ca 1 km fotvandring från
bilväg.Stugorna på Laxholmen
är belägna 56 km från Jokkmokk
längs väg 747 mot Karats. Kör
till Jokkmokk Jakt & Fiskes
parkering innan Vuojat, därefter
båt, skoter eller skidor längs
sjön. Båt finns att hyra.
KABLA JAKT & FISKE
Kvikkjokk
+ 46 (0)73-025 83 92
Enkelt, naturnära boende på
fjället Kabla i närheten av Kvikkjokk, S om sjön Tjaktjajaure.
Självhushåll, ej rinnande vatten,
torrdass. Gasolkök, gasollampor. Vandring krävs för att a sig
hit. Lämpliga utgångspunkter
är Seitevare, Tjåmotis, Njavve,
Årrenjarka eller Kvikkjokk.
KASKAIVO RESORT AB
Kvikkjokk
www.kaskaiovoresort.se
Lodge Snjerak, plats för 7 personer. Kök, allrum, WC och kamin.
Lodge Nammantj, plats för 4
persone. Kök, allrum, WC, dusch
och kamin.

KUTJAURE VÄSTÄNDA
Lars-Anders och Maria Utsi,
Västra strand, Porjus
+46 (0)73-808 54 85
Bra boende för fiskare och den
som färdas längs Padjelantaleden. Enkla 4-bäddsstugor utan
el och vatten. Utrustat för självhushåll med gasol- och vedeldning. Tillgänglighetsanpassat.
Bastu belägen vid sjön Kutjaure.
Vandring eller flyg krävs för att
ta sig hit. Stugorna är belägna
ca 15 km från Vaisaluokta, söder
om Stora Luleälven.
KVIKKJOKK STUGOR
Kvikkjokk
+ 46 (0)971-222 50
+46 (0)70-695 56 32
Exklusiv timmerstuga i ett lugnt
område med närhet till vandringsleder i fjällen. Stugan har
fullt utrustat kök, två toaletter,
dusch, bastu, två sovrum, sovloft
och altan i söderläge.
LAPLAND RETREAT
Snesudden
+33 (0)6 45 97 51 1 6
contact@lapland-retreat.com
www.lapland-retreat.com
Campingen har 4 stugor, bastu,
relax och hygienrum, torrdass. I
huvudbyggnaden kan gästerna
äta och koppla av. Tentipi
tält finns i närheten vid sjön
Utterträsk.
MARTINAS STUGOR
Suobbat 1, Vuollerim
+46 (0)70-259 29 90
martina.hopp@gmail.com
www.martinas-stuga.com
Uthyrning av enkla stugor med
el, kylskåp, kokmöjligheter.
Sänglinne och handdukar ingår.
Varje stuga har eget utedass.
Vatten hämtas från brunnen.
Dusch och bastu utomhus.
PIETSJAURE SIJDDA
Pietsjaure
+46 (0)70-666 33 30
www.pietsjaure.se
Enkelt boende vid fiskesjön
Pietsjaure. Självhushåll, tillgång
till vedeldad bastu. Torrdass.
Beläget ca 140 km nordväst om
Jokkmokk. Vandring krävs för
att ta sig hit.
STÁKKONJÁRGGA
FJÄLLSTUGOR
Jaurekaska
+46(0)70-527 68 38
stakkonjargga@gmail.com
www.aluokta.com

Fjällnära boende med självhushåll med bra fiskemöjligheter och smålviltsjakt och vandring i orörd fjällurskog (Ultevis
fjällskog). Stugorna är belägna
nordväst om Jokkmokk, på
södra sidan Stora Luleälv och
i jämnhöjd med Jaurekaska.
Båtransport över sjön kan
ordnas.

STF SÅMMARLAPPA
FJÄLLSTUGA
16 bäddar
STF SÅRJÅSJAURE
FJÄLLSTUGA
8 bäddar

VILDMARKSBYN
SOLBERGET
Nattavara, Solberget 1
+ 46 (0)70-293 58 87
dirk@solberget.com
Upplev livet på Vildmarksbyn
Solberget långt från civilisationen utan rinnande vatten och
el. Njut av lugn och tystnad.
Boka in någon aktivitet med
gårdens tamrenar eller en
spa-upplevelse. Ingår i logipris:
övernattning, lån av vuxencykel,
karta, rundvisning i vildmarksbyn, deltagande av matning av
renarna, vedeldad bastu. Kost
på beställning.

STF VAIMOK FJÄLLSTUGA
26 bäddar

Fjällstugor STF:
Kungsleden/
Padjelantaleden

STF TARREKAISE
FJÄLLSTUGA
26 bäddar

STF VAISALUOKTA
FJÄLLSTUGA
20 bäddar

Fjällstugor BLT:
Padjelantaleden

www.padjelanta.com
+46 (0)70-281 30 03
Samtliga stugor har stugvärd
under de perioder de står öppna. Kontant betalning. Övrig
tid finns alltid ett rum öppet,
då finns inbetalningskort för
betalning i efterskott.
Stugornas öppettider, se
webbsidan.
ÁRASLUOKTA 32 bäddar

www.svenskaturistforeningen.se
Samtliga stugor utom Sårjåsjaure har stugvärd under de
perioder de står öppna. Övrig
tid finns säkerhetsrum med övernattnings- och kokmöjligheter.
Vandring krävs för att ta sig till
de flesta stugorna.
Stugornas öppettider, se
webbsidan.

DARRELUOPPAL 36 bäddar

STF AKKA FJÄLLSTUGA
30 bäddar

www.laponia.nu
Muddus/Muttos nationalpark
är de gamla skogarnas och de
stora myrarnas land. Det finns
markerade leder i nationalparken, mellan stugorna som
är öppna året om. Sommartid
når du nationalparken via
Sárggavárre (Sarkavare) eller
Urttimjávrre (Urtimjaur) som
ligger längs Messaurevägen.

STF AKTSE FJÄLLSTUGA
34 bäddar
STF KUTJAURE
FJÄLLSTUGA
20 bäddar
STF NJUNJES
FJÄLLSTUGA
20 bäddar
STF PIESKEHAURE
FJÄLLSTUGA
26 bäddar
STF PÅRTE FJÄLLSTUGA
26 bäddar
STF RITSEM FJÄLLSTUGA
80 bäddar + husvagnsplatser.
+46 (0)973-420 30
STF SITOJAURE
FJÄLLSTUGA
22 bäddar

DUOTTAR 32 bäddar
GISURIS 34 bäddar
LÅDDEJÅHKÅ 34 bäddar
STÁDDAJÅHKÅ 18 bäddar
STÁLOLUOKTA 42 bäddar

Stugor BLT: Muddus

MUTTUSFALLET
1 stuga, 12 bäddar
MUTTUSLUOBBAL
1 stuga, 9 bäddar
1 kåta, 4 bäddar
MANSON
1 stuga, 3 bäddar
ARVIDSSON
1 stuga, 2 bäddar
NAMMAVÁRRE
1 stuga, 3 bäddar
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Foto: Carl Johan Utsi

Aktiviteter

ESSENSE OF LAPLAND
Sirkasgatan 4, Jokkmokk
+46 (0)72-234 89 88
eva@eolapland.se
www.eolapland.se
Eva Gunnare, lappländsk
matkreatör, bjuder dig på en
mångsinnlig upplevelse fylld
med inspiration. Du kan både
köpa Evas produkter och boka
henne för en spännande smakföreställning.
FISKFLYG
Porjus
+46 (0)973-400 32
booking@fiskflyg.se
Fiskflyg är ett helikopterföretag med sommarbas i Stora
Sjöfallet, Ritsem och Kvikkjokk.
Därifrån utför de snabba och
smidiga helikopterflygningar
inom vår fantastiska fjällvärld.

JOKKMOKKGUIDERNA
Skabram 201, Jokkmokk
+ 46 (0)971-122 20
+ 46 (0)70- 684 22 20, Matti
+ 46 (0)70-684 22 84, Stina
Till sommaren erbjuder vi
kanotuthyrning samt guidad
flerdagarstur med kanot samt
Viltsafari i Sarek.
JOKKMOKK ARCTIC
DREAM
Älvsbo 7, Jokkmokk
+46(0)76-243 36 46
info@jokkmokkarcticdream.se
www.jokkmokkarcticdream.se
Hjälper dig att skräddarsy
dina aktiviteter året om inom
Jokkmokksområdet.
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LAPONIA ADVENTURES
Skabram, Jokkmokk
+46 (0)70-260 05 37
+46 (0)70-547 97 10
www.laponiaadventures.com
Laponia Adventures är specialiserade på att organisera
turer och expeditioner inom
världsarvet Laponia. För dig
som föredrar att färdas på
egen hand hyr vi ut friluftsutrustning och erbjuder personlig
support. Som gäst hos oss är
du alltid varmt välkommen och
vi hoppas att du ska känna dig
som hemma.
LAPLAND VUOLLERIM
WELCOMES YOU
+46 (0)976-100 30
www.laplandvuollerim.se
Ekoturism, aktiviteter och paket
vid Polcirkeln året runt.
Certifierad med ”Naturens
Bästa”. Boka dina natur och
kulturupplevelse
LAPONIA FLYFISHING
Vaikijaurvägen, Jokkmokk
+ 46 (0)70-578 46 44
l-i@tuolja.se
Flugfiske efter öring och röding
i fjällen med fiskeguide. Du bor i
stuga med självhushåll.
NATIVE LAPLAND
Årrenjarka, Kvikkjokk
+46(0)73-020 30 03
info@nativelapland.com
www.buljo.se
Samiskt guideföretag som
har sin utgångspunkt från den
vackra fjällbyn Årrenjarka.

NORDVALL FISHING
+46 (0)70-221 59 60
nordvallfishing@gmail.com
www.nordvallfishing.com
Flugfiskeguidning i fjällnära
fiskevatten under korta eller
längre turer. Förankring i den
samiska kulturen. Mat från
lokala råvaror.

SAMELANDSRESOR
Klockarvägen 1, Jokkmokk
+46 (0)971-106 06
info@samelandsresor.com
www.samelandsresor.se
Erbjuder äventyrsresor i
Jokkmokks närområde och kring
världsarvet Laponia. Uthyrning
av bilar, bussar, släpvagnar och
tältkåtor.
STADSVANDRING
ONSDAGAR
Jokkmokk
Bokas en dag innan via
Jokkmokks Turistinformation
+ 46 (0)971-222 50
Kulturföreningen erbjuder en
spännande rundvandring i
Jokkmokk med korta stopp på
betydelsefulla och intressanta
platser som den gamla kyrkan.
Tid: 1,5–2 timmar.

VILDMARKSBYN

SOLBERGET
Solberget 1, Nattavaara
+46 (0)70-293 58 87
dirk@solberget.com
www.solberget.com
Upplev livet i vildmarksbyn
Solberget, 20 km från närmaste
bebodda hus och utan rinnande
vatten och el. Njut av lugnet och
tystnaden, gör en skogstur med
gårdens tamrenar eller boka in
SPA-behandlingar.
VUOLLLERIMS
KARTINGRING
Letsi
+ 46(0)70 652 19 70
vuollerimsmf.se@gmail.se
www.vuollerimsmf.se
Vuollerim Karting Ring är
världens nordligaste godkända
tävlingsbana för karting och
Norrbottens längsta.
Banan är miljöcertifierad och
hela anläggningen är handikappanpassad.
Banan erbjuder träning och
tävlingsverksamhet för karting,
uthyrning av gokart och möjlighet till rullskidträning/tävling,
rullstolsrace mm.

Aktiviteter för barn
ÁJTTES BARNAVDELNING
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-170 70
info@ajtte.com
www.ajtte.com
I barnutställningen Sarredievvá kan barnen fiska i bäcken,
kasta lasso, mjölka Klinga, baka
i bakugnen, byteshandla på
marknadsgatan och snickra i
snickarbodan.
ARCTIC CAMP JOKKMOKK
Notudden, Jokkmokk
+ 46 (0)971-123 70
arcticcamp@jokkmokk.com
www.arcticcampjokkmokk.se
Här kan barnen leka i leklandet,
bada i poolen eller åka i vattenrutschkanan, helt gratis.
KRAFTBYGGARLAND
Porjus
I upplevelsecentret Kraftbyggarland kan barn på ett lättfattligt
sätt genom lek förstå hur vatten
blir till elkraft.
LAPONIA NATURUM
Stora Sjöfallet.
+46 (0)973-220 20
naturum@laponia.nu
www.laponia.nu
Barnanpassade guidningar,
utställningar och helgaktiviteter
för barn. Pysselrum.

VUOLLERIMS KARTINGRING
Letsi
+ 46(0)70 652 19 70
vuollerimsmf.se@gmail.se
www.vuollerimsmf.se
Bilsportens inträdesport för
många unga och en verklig
plantskola för racingtalanger. Du
kan börja med karting redan det
år du fyller 7 år, även om det då
handlar om lek och uppvisning.
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Restauranger & caféer

ENNÁS MAT & DRYCK
Industrivägen1, Porjus
+46(0)973-102 38
Dagens lunch mån–fre
Grillmeny, suovasrulle/tallrik.

HOTEL AKERLUND
Herrevägen 1, Jokkmokk
+46 (0)971-100 12
Det nyrenoverade anrika hotellet mitt i centrala Jokkmokk.
Frukostservering måndag–söndag hela sommaren!
Foto: CarlJohan Utsi

CITY KONDITORIET
Storgatan 28, Jokkmokk
+46 (0)971-106 50
Klassiskt café med smörgåsar,
bakverk, glass, varma och kalla
drycker.

HOTEL JOKKMOKK
Solgatan 45, Jokkmokk
+46 (0)971-777 00
Meny med råvaror från vårt
lokala skafferi.
HOTELL RALLARRROSEN
Strömgatan 26, Porjus
+46 (0)73-81 92
Dagens lunch mån-fre. Á la
carte, café.

Foto: Maria Klang

POLCIRKELNS BUTIK
OCH CAFÉ
Polcirkeln väg E 45
+ 46 (0)971-126 00
Café med gott hembakat bröd.
Butik med försäljning av souvenirer och polcirkelcertifikat
VUOLLERIMS
HEMBYGDSGÅRD
Vuollerim
+ 46 (0)70-636 11 43
Kaffe, pajer och lättare måltider. Öppen sommartid.

HOTELL VUOLLERIM
GÄSTGIVERIET
Bodenvägen 7, Vuollerim
+46 (0)976-106 60
Hemlagad mat och exklusiva
rätter av lokala och svenska
råvaror, öl och vin.
Foto: Carl-Johan Utsi

K & M IN
Kåbdalis 402, Kåbdalis
+46 (0)928-500 00
Bageri med hembakt bröd,
café med smörgåsar och
enklare maträtter.

RESTAURANG
GA-LA-MAIR
Porjusvägen 4, Jokkmokk
+46 (0)971-104 00
Thailändsk mat.

KVIKKJOKK
FJÄLLSTATION
Storvägen 21, Kvikkjokk
+46 (0)971-210 22
Frukostbuffé, lunch, á la carte
och trerätters middag.
LANGAS CAMP
BJÖRKUDDEN
Björkudden
+46 (0)973-410 16, + 46
(0)70-340 42 72
Meny av vilt och fiskräter som
erbjuds till grupper och större
sällskap. Egna råvaror från fjäll,
skog och sjö.
MARADONAS SPORTSBA
Västra Torggatan 12,
+46(0)70-578 51 78
Dagens lunch mån-fre, Á la
Carte, pizza. StorbildsTV.
MURJEKS
HEMBYGDSFÖRENING
Murjek
+46 (0)976-200 97
Dagens lunch, café. Förbeställning på helger.
PIZZERIA
LILLA PARADISET
Storgatan 28, Jokkmokk
+46 (0)971-129 00
Pizza, hamburgare, sallader,
kebab, öl och vin.

JOKKMOKK ARCTIC DELI
Berggatan, mitt
i centrala Jokkmokk.
www.jokkmokkarcticdeli.se
Saluhall med lokalproducerade
godsaker, fika och mat.
JOKKMOKKSGRILLEN
Borgarplatsen 1, Jokkmokk
+46 (0)971-105 00
Grillrestaurang, take-away,
hamburgare, nuggets, parisare,
smoothies, glass & godis.

PIZZERIA NOTUDDEN
Arctic Camp Jokkmokk
+46 (0)971-10105
Pizza, sallader, grillmeny, À la
carte, öl & vin, förbokad frukost.
Juni–augusti.
RESTAURANG ÁJTTE
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)73-083 91 81
+46 (0)971-170 91
Dagens lunch, rätter med lokal
anknytning.

RESTAURANG KOWLOON
Föreningsgatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-100 85
Kinesisk mat, pizza, öl och vin.
Foto: ÅrreNjarka Fjällby

CAFÉ BJÖRN/
THUNBORGS VILTAFFÄR
Strömgatan 32, Porjus
+ 46 (0)973-101 79
Café samt försäljning av förädlade råvaror som kött, fisk, ost och
bär. Slöjd och allehanda ting.

Brett sortiment av hemlagad
mat med lokala ingredienser
och matlagning på het lavasten.
Förbokning.

Foto: Carl-Johan Utsi

Restaurang

Foto: Maria Klang

Café

RESTAURANG
NJARKA
Årrenjarka
+46 (0)971-230 18
Mat med lokala råvaror. Café
och lättare måltider dagtid.
Middagar förbokas.
RESTAURANG OPERA
Storgatan 36, Jokkmokk
+46 (0)971-105 05
Pizza, husmanskost, sallader,
kebab, öl och vin.
RESTAURANG SMEDJAN
Föreningsgatan 11, Jokkmokk
+46 (0)971-123 40
Persisk mat, sallader, grillmeny,
pajer, öl och vin.
SALTOLUOKTA
FJÄLLSTATION
Saltoluokta Fjällstation
+46 (0)973-410 10
Serverar frukost, lunch och
trerätters middag. Erbjuder
också lunchpaket som plockas
från frukosten.
STF JOKKMOKK/ÅSGÅRD
Åsgatan 20, Jokkmokk.
+ 46 (0)70-366 46 45

jokkmokksvandrarhem@gmail.com

I vandrarhemmets restaurang
kan grupper förboka middagar
lagade av lokala råvaror och
med kärleksfull hand. Kontakta
vandrarhemmet för menyförslag
och bokning.

RESTAURANG
ARCTIC COLORS
Strömgatan 45, Porjus
+46 (0)973-103 06
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BAGGEBYGG AB/BOLIST
Lappstavägen 14, Jokkmokk
+46 (0)70-276 64 46
Den lokala bygg- och järnhandeln.
BIRGERS KNIVAR
Hantverkargatan 15,
Jokkmokk
+46 (0)70-328 65 26
www.birgersknivar.se
Knivmakare med butik och
verkstad på gården.
BJÖRKMANS
KONFEKTION
Köpmangatan 16, Jokkmokk
+46 (0)971-100 10
Klädaffär som säljer dam- och
herrkläder.
BJÖRN THUNBORG
VILTAFFÄR
Strömgatan 32, Porjus
+ 46 (0)973-101 79
Hantverk, renskinn, bruks- och
sameknivar och mycket annat att
upptäcka.
C/O GERD
Hantverkargatan 25, Jokkmokk
+46 (0)971-126 05
www.careofgerd.com
Care of Gerd tillverkar och säljer
ekologiska skönhets- och hudvårdsprodukter, som är helt fria
från mineraloljor, parabener och
PEG-ämnen. Även webbshop.
COOP KONSUM
Storgatan 29, Jokkmokk
+46 (0)10-747 40 20
Livsmedelsaffär.
FJÄLLRIKET
Föreningsgatan 2C, Jokkmokk
+46 (0)70-297 22 84
www.fjallriket.se
Samisk presentbutik med allt
från CD-skivor till skor.
GAMLA APOTEKET
Västra Torggatan 15
+ 46 (0)971-120 80
Försäljning och utställning av ortens konst, hantverk. Sommaröppet. Ring övriga tider.
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Foto: Agneta Nyberg.

ÁJTTE MUSEISHOP
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-170 70
www.ajtte.com
Ájtte museishop har ett brett
utbud av slöjd, smycken, heminredning, böcker, hudvård,
kläder och lokala produkter.
HANTVERKSBUTIKEN
Porjusvägen 10, Jokkmokk
+ 46 (0)70-371 46 29
Försäljning av textil- och
skinn-slöjd, glas, keramik,
garn, hornslöjd, knivar, kosor,
renskinn, sylt, saft, hembakat
bröd och fika.
ICA RAJDEN
Berggatan 6, Jokkmokk
+46 (0)971-101 10
www.ica.se/jokkmokk
Livsmedelsaffär.
JOKKMOKKS BLOMMOR
& BEGRAVNINGSBYRÅ
Köpmangatan 20,
Jokkmokk
+46 (0)971-100 72
Butik med blommor och
heminredning. Kul att just Du
kommer!
JOKKMOKKS
HUNDSPORT
Storgatan 28, Jokkmokk
+ 46 (0)70-525 44 33
Djuraffär med försäljning av
djurtillbehör samt hälsokost.

Foto: Maria Klang

JOKKMOKKS TENN
Järnvägsgatan 19,
Jokkmokk
+46 (0)971- 554 20
www.jokkmokkstenn.se
Hantverk med samisk tradition. Smycken i silver, guld
och tenn samt bruksföremål.
KJELLS HORNSLÖJD &
HANTVERK
Storgatan 8, Jokkmokk
+46 (0)70-632 73 42
Försäljning av hantverk
som knivar, läder-, tenn- och
träarbeten, renskinn. Ring
före besök. Sommartid finns
Kjell i parken.

KVIKK HEM &
FÖRETAGSDESIGN
Storgatan 2 A, Jokkmokk
+46 (0)971-554 55
Facebook kvikkijokkmokk
Instagram kvikkijokkmokk
En mixad butik där du kan
handla allt du behöver inom
färg-och renovering, men även
fyrhjulingar, båtar, inredning,
kläder och skor.
LENA SANDBERG
JOHANSSON
Rajdvägen 21, Jokkmokk
+46 (0)73-038 85 84
www.lsj.se
Ateljé och butik där Lena har
utställning och försäljning av
sina glasgravyrföremål och
konst med samiska motiv. Ring
så öppnar hon upp butiken.
LISE-TAPIO PITTJA,
ÅSGATAN 26
+ 46 (0)72-244 71 20
Företagare inom sámi duodji /
päls- & skinnkonfektion, samisk
design. Har sin ateljé i familjens
bostad.
MERINA GALLERIAN
Berggatan 7, Jokkmokk
+ 46 (0)70-559 40 19
Butik med brett sortiment inom
jakt, fiske och friluftsliv.
PAPPERSLAPPEN
Storgatan 28, Jokkmokk
+ 46 (0)971-104 25
www.papperslappen.com
Stort utbud av leksaker och
kontorsmaterial. Butiken är
även spelombud.
PIRAK DECOR & DESIGN
Porjusvägen 16; Jokkmokk
+ 46 (073-835 21 65
En unik butik i mitten av Jokkmokk med textil, inredningsdetaljer och samisk design.
Välkommen till en spännande
och inspirerande shoppingmiljö.
RÖDA KORSETS BUTIK
”KUPAN”
Föreningsgatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-124 25
www.kommun.redcross.se/
jokkmokk
Second hand butik.

Foto: StoorStålka

Shopping

STOORSTÅLKA
Föreningsgatan 2, Jokkmokk
www.stoorstalka.com
Samisk designbutik som säljer
egendesignade kläder, accessoarer, heminredning, garn och
vävverktyg.
SÁMI DUODJI
Porjusvägen 4, Jokkmokk
+46 (0)971-128 94
www.sameslojdstiftelsen.com
Butik och galleri med kvalitetssäkrad samisk slöjd – Duodji.
SÁPMI REN & VILT
Hantverkargatan 71,
Jokkmokk
+ 46 (0)76-812 56 91
Vi förädlar ren- och älgkött
från närområdet. I butiken
finns också vildfångad röding
och öring.
TEAM SPORTIA
Storgatan 20, Jokkmokk
+ 46 (0)971- 120 30
www.teamsportia.se/stores/
team-sportia-jokkmokk/
kent.jokkmokk@teamsportia.se
Sport- och fritidsaffär som har
kläder, cyklar, sport-camping-,
fiske- och vandringsartiklar.
VÄRLDSBUTIKEN
LAPONIA
Borgargatan 9, Jokkmokk
Rättvisebutik som säljer Fairtrade-märkta kläder, torrvaror,
smycken, porslin med mera.
WÄSTFELTS
FOTO & PRESENTER
Porjusvägen 12, Jokkmokk
+46 (0)971-100 46
Inrednings- och fotobutik.
ÅSTRÖMS RADIO OCH TV
Storgatan 28, Jokkmokk
+46 (0)971-101 15
www.jokkmokk.euronics.se
Hemelektronik.
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Matproducenter

JOKKMOKKS BRYGGERI
– ARCTIC CRAFT BEER
www.jokkmokksbryggeri.se
Arktiskt hantverksöl av ekologiska råvaror med smaker av lokal
kultur och natur.Finns lokalt
hos: Hotel Akerlund, Hotell
Jokkmokk, ÅrreNjarka Fjällby,
Saltoluokta fjällstation, Jokkmokk Vandrarhem, Jokkmokk
Arctic Deli och Stora Sjöfallet.

SÁPMI REN OCH VILT
Hantverkargatan 71, Jokkmokk
+ 46(0)76-812 56 91
Familjen Läntas viltbutik som
förädlar renkött men också
annat vilt från Jokkmokks
närområde.
UTSI REN
Västra Strand, Porjus
+ 46 (0)70-398 65 85
ren@utsi.se
www.utsiren.se
Förädlar renkött och säljer i
butik och online.

JOKKMOKKS
FJÄLLTRÄDGÅRD
+46(0)971-170 70
+ 46(0)971-101 00
www.ajtte.com
Fjällbotanisk trädgård – Ájttes
mest levande uställning – visar
fjällväxter med Linnés egna
ord och personliga tankar. Fri
entré. Guidade turer. Café.
PIONJÄRVERKET I
ÖDEMARKEN, PORJUS
KRAFTVERK
Porjus
+46 (0)10-473 06 29
visitporjus@vattenfall.com
Luleälvens första kraftverk
byggdes 1910-1915. I gamla
ställverksbyggnaden finns
maskinsalen, 50 meter under
jord. Fotoutställning, guidade
turer sommartid.

HELIKOPTER
FISKFLYG AB
+46 (0)973–102 45
TAXI
JOKKMOKK TAXI
+46 (0)971–551 20

HYRBIL
SAMELANDSRESOR
+46 (0)971-106 06

NORDENSKIÖLDSLOPPET
www.redbullnordenskioldsloppet.se
Världens första och längsta
skidlopp. Arrangerades första
gången år 1884 i Jokkmokk.

Med reservation för eventuella
ändringar och fel.

Kommunikationer
FLYG
SAS LULEÅ AIRPORT
+46 (0)770–72 77 27
www.sas.se
NORWEGIAN
LULEÅ AIRPORT
+46 (0)770–45 77 00
www.norwegian.com
ARVIDSJAURS FLYGPLATS
www.nextjet.se
+46 (0)771–90 00 90

JOKKMOKKS MARKNAD
www.jokkmokksmarknad.se
En drygt 400 år gammal marknad som gjort Jokkmokk känt
för många människor runt om
i världen. Marknaden infaller
den första torsdagen till lördagen i februari varje år.

Foto: Ludvig Wästfelt

JOKKMOKKS BÄR
+46 (0)70-280 68 50
info@jokkmokksbar.se
www.jokkmokksbar.se
Förädlar traktens bär till sylt,
drycker och annat gott. Alla produkter finns att köpa på Gamla
Apoteket, ett urval på Ájtte och
ICA i Jokkmokk.

MATHANTVERKSHUSET
VUOLLERIMDELIKATESSER
Bodenvägen 18, Vuollerim
+ 46(0)70-660 30 25 Agnes
info@mathantverkshuset.se
www.mathantverkshuset.se
Här ystas Sveriges nordligaste hårdost Gärda på ren
obehandlad fjällkomjölk från
Vuollerim Gård. Bronsvinnare
i World Cheese Award 2018.
Unika delikatessprodukter som
Vuollerimrulle och Vuollerimpaj. Försäljningsställen, se hemsidan. Studiebesök? Kontakta
info@laplandvuollerim.se

ÁJTTE SVENSKT FJÄLLOCH SAMEMUSEUM
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-170 70
info@ajtte.com
www.ajtte.com
Samekultur och fjällvärld i
vackra och spännande utställningar.

Foto: Graeme Richardson

Foto: Carl-Johan Utsi

JOKKMOKKS KORV
& RÖKERI
Hantverkargatan 71,
Jokkmokk
+46 (0)971-102 17
info@jokkmokkskorv.se
www.jokkmokkskorv.se
Prisbelönt charkuteriproduktion. Charkuterierna
finns att köpa på livsmedelsbutikerna i Jokkmokk.

Event

Foto: Ludvig Wästfelt

ESSENSE OF LAPLAND
Sirkasgatan 4, Jokkmokk
+ 46 (0)72-234 89 88
eva@eolapland.se
www.eolapland.se
Eva Gunnare, lappländsk
matkreatör, bjuder dig på en
mångsinnlig upplevelse fylld
med inspiration. Du kan både
köpa Evas produkter och
delta på hennes spännande
smakaktiviteter.

Museer

BUSS
LÄNSTRAFIKEN
+46 (0)771-10 01 10
www.ltnbd.se

TÅG
SJ
+46 (0)771–75 75 75
www.sj.se
Buss från tågstationen i Murjek
—Jokkmokk inkluderas i biljett.
INLANDSBANAN
www. inlandsbanan.se

RESEBYRÅ
SN RESOR
+46 (0)971–582 22
info@snr.se
www.snr.se

ÖVRIGA TRANSPORTER
FLYGBIL
+46 (0)771-100 110
ltnbd.se/trafiken/flygbil
Flygbil Kallax—Jokkmokk

FÖR MER INFORMATION,
KONTAKTA JOKKMOKK
TURISTINFORMATION.

+46 (0)971-222 50, 171 20
www.jokkmokk.se/turism
visit@jokkmokk.se

JOKKMOKKS
JULMARKNAD
www.jokkmokksjulmarknad.se
Traditionell julmarknad i
centrala Jokkmokk i december.
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Sevärdheter

KAPELL
Arasluokta kapell ligger i
Jåhkågasska samebys sommarviste vid sjön Virihaure i
Padjelanta nationalpark.
Alkavare kapell i Sarek nationalpark ligger nära de gamla
gruvfälten från silvermalsbrytningen under 1600-talet.
Gustav Adolfs kapell
i Ålloluokta vid Stora Lulevatten.
Kåbdalis kapell uppfördes
av befolkningen i Kåbdalis.
Korväggen har målning av
konstnären Ingrid Jövinger.
KYRKKÅTOR
Saltoluokta kyrkkåta vid sjön
Langas. Sommarviste för samer i Sirges sameby. Kyrkkåtan
ligger nära STF Saltoluokta
fjällstation.
Staloluokta kyrkkåta ligger vid
Virihaure i Padjelanta nationalpark i ett sommarviste för
Duorbunsamerna, som också
byggt kyrkkåtan.
Vaisaluokta kyrkkåta uppfördes sommaren 1984. Vaisaluokta är ett viste för samer i
Sirges sameby.

34

JOKKMOKKS-JOKKES
MUSEUM
+ 46 (0)73-817 38 49
Museet är beläget i artisten
Jokkmokks-Jokkes föräldrahem
i byn Porsi, 5 km från Vuollerim.
Intill museet ligger ett bönhus,
en klockstapel och pigkammare.
Museet har skildrar Jokkes
fantastiska artistliv med berättelser, fotografier, klippböcker,
scenkläder och JokkmokksJokkes första gitarr.
MURJEK HEMBYGDSGÅRD
+46 (0)976-200 97,
+46 (0)70-611 00 97
Murjek hembygdsgård ligger
i det gamla lärarseminariet.
Försäljning av hantverk, presentartiklar och böcker. Kaffeoch lunchservering. Middag kan
bokas.
MURJEK SKOLMUSEUM
+46 (0)976-200 97,
+46 (0)70-611 00 97
Titta på fotoutställningen ”Bygd
i Förvandling”. Den välbevarade
seminariebyggnaden och övningsskolan inrymmer idag även
Hembygdsföreningens matsal
och café. Museet har samma
öppettider som hembygdsgården i Murjek, kontakta oss för att
beställa en guidad visning.
PAKKOBRON
Sveriges största naturstensvalvbro för järnvägstrafik. Den
tillkom när inlandsbanans byggdes mellan Jokkmokk och Porjus
1916–1927. Bron omges av
klipphällar. Platsen är närmast
trolskt vacker.
Precis innan järnvägen korsar
väg E45 norrut, vik av vid skylten ”7 Pakko”. Följ grusvägen 9
km. När vägen delar sig i två – ta
till till höger. Efter det är det ca
400 m kvar till Pakkobron.
POLCIRKELN
OCH MIDNATTSSOLEN
Polcirkeln markerar gräns för
midnattssolen vid sommarsolståndet. Dess läge bestäms av
jordaxelns lutning som varierar
under inverkan av solen, månen

Foto: Peter Manner

HARSPRÅNGET
Hänförande utsikt över Luleälvens egen canyon. Observera
att eldningsförbud råder med
tanke på eventuella sprickbildningar i hällarna.
En stig från väg E45 leder till
den torrlagda älvfåran

och planeterna. I Jokkmokk kan
man vid klart väder se solen
dygnet runt mellan 5 juni och
6 juli.
Polcirkeln korsar väg E45,
väg 97 och Inlandsbanan.

STORKNABBEN
Berg vid Jokkmokk med vidunderlig utsikt. Följ Jokkmokks
Jokkes väg cirka 2 km till
parkeringen, gå därefter cirka
100 meter uppför backen.

PORJUS SAMHÄLLE
I Porjus park finns Carl Milles
staty ”Guds hand” med utsikt
över Porjusselet. En kulturstig
går förbi den fina klockstapeln
genom Skojardalen. Uppe
på Porjusberget är utsikten
vacker, här finns även gruvor,
skärpningar och Porjustallen.
Vid kraftbyggarland finns ”Monument Kraft”, ett monument
över Luleälvens utbyggnad.

UVSSAT DAVÁS/
DÖRRARNA VÄSTERUT
Akkats Kraftstation har
kraftfulla monumentmålningar
skapade av konstnärerna Lars
Pirak, Bengt Lindström och
Lars J:son Nutti.
Beläget 3 km efter väg E45
mot Gällivare.

SAMISKA
SKULPTURPARKEN
Skulturparken skapades under
EU-projektet Sápmi Sculpture
Sympiosium, där samiska
konstnärer bröt ny mark med
verk med rötter i samisk kultur,
men utförda i icke-traditionella
material. Skulpturparkens sex
konstverk finns vid sjön Talvatis
mellan Fjällträdgården och
Hotel Jokkmokk.
Broschyr om den Samiska
Skulpturparken finns på turistbyrån.
SKVALTKVARNEN
Granuddens skvaltkvarn
vid sjön Skalka har blivit en
attraktion 150 år efter att den
byggdes av nybyggarna i Granudden och Björkholmen. Kvarnen står öppen året runt, men
under den årliga Kvarndagen
20 juli 2019 är ortsbor på plats
för att visa hur den fungerar.
Viss försäljning av kornmjöl,
bröd, fika med mera.
Åk 6 mil efter vägen mot
Kvikkjokk, det är skyltat mot
Skvaltkvarnen.

Foto: Torbjörn Sandling

KYRKOBYGGNADER
I TÄTORTER OCH FJÄLLVÄRLD
Jokkmokks första kyrka
byggdes 1607. Den är sedan
länge borta. I dag finns fjorton
kyrkobyggnader i kommunen,
varav sju kyrkor.
Gamla kyrkan i Jokkmokk
byggd 1753 brann ned 1972.
Den uppfördes på nytt och
återinvigdes 1976. Interiörens
färgsättning är inspirerad av
den samiska kolten.
Jokkmokks kyrka invigdes
1889 och är byggd med nygotiska stildrag. Lyssna gärna på
ljudband om kyrkans historia.
Kvikkjokks kyrka invigdes
1907 på samma plats som
det första kapellet från 1763.
Predikstol, dopfunt, hörnskåp
och altarrtäcke finns kvar från
den gamla kyrkan.
Murjeks kyrka, träkyrka med
sakeltak från 1946.
Porjus kyrka var ursprungligen en barack som Vattenfall
skänkte till församlingen. Den
byggdes om till kyrka 1928.
Puottaure kyrka, träkyrka med
långhus och torn, invigd 1907.
Vuollerim kyrka, invigd 1958.
Vacker fresk av Lennart
Segerstråle.

VUOLLERIMS
HEMBYGDSGÅRD
+ 46 (0)70-636 11 43
Norrbottensgård från mitten
av 1800-talet. Försäljning av
hantverk, vykort och böcker.
Servering av kaffe, paj och lättare måltider. Fotoutställning
över Vuollerim.
Öppet sommartid.

DE ST I NAT I ONS OF SW E DI S H L A PL A ND

J OKK MOKK

Foto: Ludvig Wästfelt.

En drygt 400 år gammal marknad som gjort Jokkmokk känt runt om i världen. Marknaden infaller årligen den första torsdagen
till lördagen i februari.

Jokkmokks marknad
EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

En av Europas äldsta marknader lockar människor från hela
världen. Det genuina programutbudet är en unik mix av festligt,
folkligt och mångkulturellt. Här finns något för alla.
Marknadsområdets stämning och värmen trots vinterkylan
är speciell. Ljudet av glada skratt, främmande språk, kommers,
snöknarr under skor och renskällor blandas med doft från
björkvedseldar, nybakad gáhkku och mat från rykande
murrikkahällar.
Utställningar med konst och hantverk av yppersta kvalitet,
polarvinteraktiviteter och konserter är en bråkdel av allt du kan
uppleva. När marknadsområdet stänger tar kvällsevenemangen vid
med kulinariska upplevelser, barhäng, levande musik och dans.

Varmt välkommen!

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Agneta Nyberg

MISSA INTE ÅRETS ABSOLUTA HÖJDPUNKT

6–8 februari 2020
4–6/2 2021 • 3–5/2 2022
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Välkommen till Sveriges arktiska destination!
I Swedish Lapland hittar du unika arktiska upplevelser. Här högt uppe vid Polcirkeln kan du,
tack vare den varma Golfströmmen i Atlanten, uppleva årstider med vida kontraster mellan
polarnätter med sprakande norrsken i ett vitt vinterland, och varm sommar fylld av bad och
100 dagar utan natt under midnattssolen.
I öst – 300 km kuststräcka mot Bottenvikens skärgård – världens största bräckvattenskärgård
med tusentals öar. Sandstränder, fiskelägen och unika råvaror. I väst – vidsträckta fjäll, bäckar
med vatten så rent att det går att dricka och mängder av äventyr runt knuten.
Däremellan den stilla, gåtfulla, givmilda skogen och älvdalar
från Skellefteälven i söder till Torneälven i nordöst som alla
bjuder på sina unika särdrag. Här är traditionerna och
kulturen stark, och kärleken till naturen ännu starkare.
Välkommen att dela vår arktiska vardag och naturnära liv.
www.swedishlapland.com
Upptäck mer av Destination Jokkmokk:
www.destinationjokkmokk.se
instagram.com/destinationjokkmokk
facebook.com/destinationjokkmokk
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