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j o k k m o k k  ä r  e n  mytomspunnen, mångfacet-
terad och utmanande del av Swedish Lapland. 
Här bor femtusen personer på en yta lika stor 
som halva Schweiz. I Jokkmokk finns skogsland, 
myrmarker och en storslagen fjällvärld med vid-
sträckta nationalparker, som Sarek och Padjelanta. 
Här bärs den livskraftiga samekulturen av både 
moderna och uråldriga traditioner. 

Årstidsväxlingarna i det arktiska klimatet är 
häftiga. Vintern är lång. Norrskenet ger mörka 
och molnfria nätter extra magi, där det böljar över 
himlen i grönt men ibland även i vitt, rosa och 
lila. Snabba temperaturväxlingar, ena dagen köld-
knäppar ner mot minus 35 – andra dagen ljum 
vind och töväder. Kontrasterna är många, mellan 

skogsland och kalfjäll, mellan tätort och ödemark, 
mellan högteknologi och nedärvd kunskap. Tämjda 
vattendrag med väldiga dammar förser Sveriges el-
nät med en betydande mängd grön el. I andra älvar 
och jokkar forsar vattnet fram fritt som det alltid 
har gjort. Inte ens isen förmår dämpa det vilda. 

För många är Jokkmokk ännu en okänd de-
stination. Här kan du fortfarande känna dig som 
en upptäcktsresande, utforska och se sådant som 
många i världen aldrig får möjlighet att göra. Det 
kan bli ditt livs mest minnesvärda dagar. Kom bara 
ihåg att du bör planera din resa lite mer än om du 
reser till ett folktätt och exploaterat område. Att 
resa till Jokkmokk handlar om att i förväg planera 
för allt du verkligen vill vara med om. Boka i god 

Välkommen till Jokkmokk
– SMÅSTADSCHARM PÅ TRÖSKELN TILL DET STORA ÄVENTYRET 
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TURISTINFORMATION
tid dina aktiviteter, dina speciella måltidsdröm-
mar och önskeboende. Försäkra dig om att det är 
rätt säsong för det du vill göra. I gengäld kan din 
vistelse i Jokkmokk bli något alldeles, alldeles 
extra.

En försiktig gissning är att det antagligen är 
människorna du främst kommer att minnas efter 
ditt besök. Alla möten och samtal kommer ge er 
nya erfarenheter och insikter. Kanske kommer 
mötet med Jokkmokk att rucka på din världsbild 
en smula. Kanske ser du på livet och tillvaron på 
ett lite annat sätt efteråt.

”Buoris boahtem Jåhkåmåkkåj!/ 
Buresboahtin Jåhkåmåhkkái!” *

Välkommen till Jokkmokk
– SMÅSTADSCHARM PÅ TRÖSKELN TILL DET STORA ÄVENTYRET 

* ”Välkommen till Jokkmokk!” 
på Lulesamiska/Nordsamiska.
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Jokkmokks turistinformation  
hjälper dig med information och tips.  
Du hittar oss på Västra Torggatan 11.  
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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Jokkmokk är den självklara mötesplatsen för samer från hela Sápmi. Sedan 1606, 
i över fyra hundra år, har färgstarka Jokkmokks marknad firats årligen med start 
den första torsdagen i februari. Den varma folkfesten bjuder på kulturaktiviteter 
och fantastiska matupplevelser just när vintern är som kallast. Marknaden lockar 
tiotusentals besökare från hela världen. Samhället är själva epicentrum för den 
samiska kulturen, med unika kunskaper om regionens naturliga råvaror: viltkött 
med renen som den stora stjärnan, bär, örter och ädla fiskar.

En samisk
mötesplats
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stanna upp en liten stund och fundera över varför Jokkmokk lockar just dig. Kan det 
vara trakterna vid norra Polcirkeln, polarregionen där solen inte förmår stiga över 
horisonten i december och den arktiska natten är lång? Eller är det skogslandets 
skyddade områden, som nationalparken Muddus med sina gammelskogar, raviner 
och vattenfall? Det är kanske de frusna pimpelisarna, där fjällrödingen gäckar? 

Vi tror att det är Jokkmokks hela väsen som drar. Naturen, kulturen och traditio-
nerna. Ljuset. Här finns kunskap om den arktiska vardagens livsvillkor. Här bestäm-
mer väder, vind, och temperatur takten. Tveka inte. Kom hit, lär dig tyda tecknen. 
Följ med på äventyr där naturen dikterar förutsättningarna. 

I Jokkmokk finns gott om plats att utmana dig själv och testa dina gränser. När 
du ska ut på vinteräventyr är det viktigt att veta hur du ska klä dig, hur du färdas 
på snön och hur du lagar mat utomhus. Det är en ovärderlig och livsviktig kunskap, 
oavsett om du föredrar en tur i de snötyngda skogarna, eller vill utforska de tuffa, 
vita fjällvidderna. Kanske planerar du en skidtur längs Kungsleden, Sveriges kanske 
mest kända färdled. Då behöver du både kunskap och uthållighet. 

För många är vinteräventyr lika med snöskoter, ett oumbärligt fordon för oss som 
bor här – inte minst för renskötarna. Med snöskoter kan du färdas längre sträckor, 
i områden som ofta är oåtkomliga andra delar av året. Vill du hellre ha stillhet och 
tystnad, är det kanske bättre att glida fram för egen maskin, på skidor. Eller varför 
inte gå på snön, med snöskor? 

Oavsett färdsätt, aktivitet eller vägval är närheten till de rena, vita och vidsträckta 
vidderna helt oslagbara här i Jokkmokk. Skynda hit och öppna porten till ditt livs 
äventyr.  

En språngbräda för nya äventyr
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MED HUNDAR GENOM SAREK
Ett lurvigt huvud i din famn, kloka ögon möter din blick. 
Kontakten med ditt team slädhundar djupnar i takt med att ni 
arbetar er fram över frusna vidder. Ljudet av slädmedar mot 
snön och hundarnas andhämtning är det enda du hör. Det syns 
att de har roligt. Jokkmokkguiderna erbjuder allt från korta 
hundspannsturer på tre timmar till expeditionsturer upp till 12 
dagar, flera av dem i Europas mest mytomspunna vildmarks-
områden – Sareks nationalpark. Matti och Stina gör turen till 
mer än bara ett äventyr. Innan natten i tält eller fjällstuga 
lagar ni god mat. Områdets natur och människor är en outtöm-
lig källa till samtal, långt in på natten medan hundarna sover 
belåtet i snön. jokkmokkguiderna.com
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Dags att njuta av kylan?
Arctic Yoga i det magiska Lappland är en annorlunda erfaren-
het. Upptäck din inre styrka med naturliga rörelser på snötäckt 
is. Yoga på is är ett sätt att njuta av vintern och omfamna kylan, 
hitta lugnet och energin för att klara av den mörka vintern. Din 
egen tid att möta ditt innersta och naturens fantastiska ljud, 
och uppleva det bästa av allt – tystnaden. Efter yogan väntar 
meditation i bastun. Det här är din speciella stund med yoga och 
meditation i den friska, arktiska luften i svenska Lappland! 
Arctic Wellness Tel. +46 (0) 70 567 70 92
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Turer och expeditioner i Laponia
Laponia Adventures har en palett av skidturer från några tim-
mar i skogslandet under midvintern till veckolånga expeditio-
ner i världsarvet Laponia. Den nio dagar långa Sarekexpedi-
tionen är något för den äventyrliga som tycker om utmaningar. 
Ibland yr stormar runt öronen och andra dagar förvandlas 
landskapet till en gnistrande vinterdröm. Gemenskapen blir 
speciell. På kvällen samlas alla i det specialbyggda tunneltäl-
tet och utbyter erfarenheter och berättelse från Laponia och 
andra platser i världen. Efter en lång dag på fjället bjuder 
maten på värmande överraskningar, innan alla två och två 
kryper till kojs i tälten. För den mer bekväma skidåkaren finns 
även turer med boende i stugor, där ryggsäckarna är lättare 
och utmaningarna färre. 
www.laponiaadventures.com

En språngbräda för nya äventyr
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Snöig lekplats alt 1

l a p o n i a  ä r  e t t  av Europas mest värdefulla, uni-
ka och välkomnande kulturlandskap. Famnen är 
öppen, för alla som vill utforska denna kontra-
strika och säregna landsända. Det är häftigt, vilt, 
bitvis väglöst, men definitivt inte livlöst. Djurlivet 
är rikt och människor lever sina liv i området. 
Här finns fyra nationalparker varav två är Sveriges 
äldsta och största, med fjällnära urskogar, vind-
lande vattendrag i djupa dalar, milsvida myrland 
och hedar, dramatiska fjällkedjor och ständigt 
frusna glaciärer. Här strövar renhjordarna, precis 
som de alltid har gjort.

 FN-organet Unesco utsåg 1996 Laponia till ett 
av världens natur- och kulturvärldsarv, med mo-
tivet att den unika naturen, den samiska kulturen 
och den levande renskötseln är viktiga för hela 
mänskligheten. Laponias nationalparker är sedan 
länge skyddade enligt lag. De svenska national-
parkerna tillhör alla som älskar starka naturupp-
levelser. Skyddet behövs för både naturens egen 
skull, djurens och människans.

 Landskapet i Laponia bär spår av både jordens 
och människans tidiga historia. Området har for-
mats av den samiska kulturen, där renskötseln än 
idag är en viktig kulturbärare. För ett otränat öga 
kan det vara svårt att se spåren av samernas liv i 

Världsarvet Laponia
– ETT LEVANDE KULTURLANDSKAP

Fakta om Laponia
Fyra av Sveriges 30 nationalparker ligger i Laponia; 
Sarek, Padjelanda/Badjelánnda, Muddus/Muttos och 
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. 

I Laponia finns också naturreservaten Sjávnja och 
Stubbá, samt områdena Tjuoldavuobme (Tjuolta- 
dalen), Ráhpaäno suorgudahka (Látjávrredeltat) och 
Sulidälbmá. Tillsammans täcker de stora skogarna, 
fjällen och de vida myrarna 9 400 kvadratkilometer 
inom Jokkmokks och Gällivares kommuner.

Samebyar i Laponia: Baste cearru, Unna tjerusj,  
Sirges, Jåhkågaska tjiellde, Tuorpon, Luokta-Mávas 
samt Udtja, Slakka och Gällivare skogsameby.

Laponia. Det är inte så konstigt. I årtusenden har 
bofasta och samer levt på ett sätt som lämnar få 
avtryck. När du följer med guider och lokalbefolk-
ning i området kan de hjälpa dig att se: boplatser, 
eldhärdar, fångstgropar, flyttleder och värdefulla 
betesmarker.

 Nio samebyar bedriver aktiv renskötsel i och 
omkring Laponia. Renskötarnas arbete med sina 
renhjordar pågår ständigt. Ta hänsyn och visa 
respekt. 

Utforska Laponia. Njut av det. Lär av det och 
värna det, med respekt för historien – men fram-
förallt för alla de generationer som kommer efter 
oss. Laponia väntar på ditt besök.
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Snöig lekplats alt 1
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Kärleken till renen  
är stark
Renskötseln är en viktig del av den samiska 
kulturen. Omsorgen och kärleken till 
renarna är stark. I Jokkmokk finns tre 
fjällsamebyar och två skogssamebyar. En 
sameby är en slags ekonomisk förening med 
flera renägande företag, inte en by med 
kåtor fast det kan låta så. På vintern flyttar 
fjällsamebyarna sina renar från fjällen ner 
till vinterbetet i skogslandet. Varje by har 
sina betesmarker. Alla samer är inte aktiva 
renskötare, men många hjälper till att 
märka renkalvarna på sommaren, och vid 
renskiljningen, då samebyn samlar, räknar 
och flyttar hjorden till annat bete. 

HITTA DITT VÄRLDSARV
Det finns många sätt att närma sig ett världsarv som Laponia. Var och en hit-
tar sitt. Kanske börjar upptäcktsfärden redan på Ájtte museum, med en virtuell 
flygtur över det hisnande landskapet. Andra åker turskidor längs Kungsleden, 
eller trampar iväg med snöskor. Somliga hyr en fjällstuga och betraktar  
Laponias skiftande väderlek från farstubron, eller filosoferar dagarna i ända 
vid ett pimpelhål. Vilket är ditt sätt?
www.ajtte.com

Laponiaentrén naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke är en inspire-
rande kunskapskälla. Innan du utforskar Laponia på egen hand kan du lära dig 
mer om geologi, växter och djur, samisk kultur, renskötsel och de åtta årstiderna. 
Byggnaden på Viedásnjárgga är hårt utsatt av väder och vind, arkitekturen får 
snön att ständigt förändra husets form vintertid. I inredningens samiska form-
språk bär allt en historia. Aktivitetsprogram för barn och vuxna, som gáhkko-bak, 
renologi och tips på fina dagsturer, varför inte till Ibbatjåhkkå – ett Laponia i 
miniatyr. Café och butik.
www.laponia.nu/naturum

Porten till världsarvet
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Utforska Laponia – 
innan du ens är där
Fyra unika besökscentrum med olika per-
spektiv och utställningar, ger dig tillsam-
mans 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 världs- 
arvet 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 Laponia- 
entréer: www.laponia.nu
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Samisk kultur 
TAR SIG NYA UTTRYCK

Samerna är ett av världens urfolk med eget parlament, egen flagga och 
flera egna språk. Det samiska området, Sápmi sträcker sig över fyra olika 
länder; Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 

I Jokkmokk är du alltid nära den samiska kulturen – du befinner dig på 
en historisk handelsplats och ett centrum för nutida samisk kultur. Kanske 
har du fascinerats av den vackra kolten, den typiska samedräkten – men 
precis som så mycket annat vi har inom oss så märks det inte alltid på ytan 
vem som bär en samisk identitet inom sig. Och den kan vara lika levande hos 
servitrisen på caféet som hos renskötaren. 

Här följer vi två personers reflektioner om sin del i den samiska kulturen.
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Jessica Länta
Renskötare

Berätta, vem är Jessica Länta?
”Jessica Länta är en 40-årig tvåbarnsmamma som 
bor i Jokkmokk. Jag jobbar som renskötare till-
sammans med min sambo och min tvillingsyster.”
 
Hur blev du renskötare?
”Jag och min tvillingsyster har alltid följt med våra 
föräldrar på fjället och i skogen och min pappa har 
arbetat som renskötare. Det är i den miljön som 
jag är uppvuxen så det blev väl ett naturligt val 
helt enkelt. Jag minns det inte som att jag tänkte 
att jag skulle bli renskötare när jag var liten. Men 
nu på senare år har jag fått veta att jag skrev i ett 
skolarbete att jag ville bli renskötare. Eftersom 
tiden gick och att jag inte valde något annat så 
blev det ju också utrymme till det. Varje dag lär 
jag mig nya saker. Min pappa är med och ger goda 
råd. Det är ett utbyte över generationsgränserna. 
En tradition som förs vidare.”

Kan du berätta om jobbet som renskötare.  
Hur ser en arbetsdag ut?
”En typisk vinterdag börjar med att jag kör iväg 
med skotern, ut i skogen. Vi jobbar i alla väder, 
ibland kan temperaturen krypa ner mot -40°C. 
Första kylan är värst, sedan vänjer man sig. Men 
man får vara försiktig så man inte förfryser sig och 
även hålla koll så att skotern startar. Jag kör till 
betesområdet där renarna befinner sig och kollar 
av kanten, som vi säger. Det är den gräns som 
renarna ska befinna sig inom. Jag läser av spåren 
i snön. Om jag ser att flera renar gått över kanten, 
så driver jag tillbaka dem till rätt sida. Det kan ta 
många timmar. Ibland kanske jag inte hinner allt 
på en dag. Särskilt mitt i vintern, när dagarna är 
korta. Jag, min syster och min sambo jobbar till-
sammans. Vi tar varsin kant, vi jobbar individuellt 
för att hinna så mycket som möjligt. På vintern 
har vi ofta renar som ska matas hemma vid huset: 
kanske en renkalv eller en härk (en kastrerad 
hanren). Det tycker barnen om, att få pyssla om 
renarna. När det är gjort, då är min arbetsdag oftast 
slut. Ibland, som i våras, kunde klockan vara ett–två 
på natten innan jag kunde åka hem.

Vad är det bästa med ditt jobb?
”Att få jobba utomhus. Att få vara nära renarna 
och naturen är ovärderligt. Den bästa tiden på året 
är när ljuset återvänder efter den mörka perioden. 
Vilken känsla när de första solstrålarna orkar upp 
över fjällkammen och man känner att det vär-
mer.” 

Du tillhör Jåhkågasska sameby. Berätta,  
vad är en sameby och hur fungerar arbetet  
i en sameby? 
”Jåhkågasska är en fjällsameby. Det betyder att 
vi följer renen till betet i skogslandet på höst och 
vinter, och upp på fjället under vår och sommar. 
Samebyn är som en ekonomisk förening. Den 
består av medlemmar, renskötare. På sommaren 
hjälps vi alla åt att sköta renarna på fjället. På 
vintern delar vi upp oss i grupper. Ofta familjevis 
eller i andra grupper som man själv väljer. 

Vilka utmaningar ser du för framtiden? 
”Jag kan känna oro och ängslan för miljö- och 
klimatförändringar. Om vintrarna fortsätter vara 
slaskiga drabbas vi av beteslåsningar, att blöta 
marker fryser till och gör betet oåtkomligt för re-
nen. Det är förödande, utan bete dör renarna och 
vår försörjning försvinner. Då måste vi utfodra 
med pellets i skogen, vilket är både kostsamt 
och slitigt. Sedan ska vi komma ihåg att renen 
mår bäst av naturbete och har svårt att ställa om 
till annat foder. Många renar klarar inte det och 
dör. 

Renbetet kräver stora arealer och det är många 
som konkurrerar om markerna: skogsbruket, 
gruvnäringen, turismen, vägar, infrastruktur. Det 
är också en utmaning. Men det finns också många 
positiva signaler för framtiden. Jag ser många i 
min egen ålder och även yngre som väljer att bli 
renskötare. Återväxten är med andra ord god. 
Mina egna barn får följa med oss ut när vi arbetar 
med renarna. Sedan är det helt fritt för dem att 
välja om de vill föra traditionen vidare.”
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Elli-Karin Pavval 
Sagotant

Berätta, vem är Elli-Karin Pavval?
”Jag är en sagotant. Inom mig lever de samiska 
berättelserna, myterna, sägnerna och sagorna – 
om människor, djur och väsen i Sápmi.” 

Du är också en litterär person. Det skrevs en bok 
om dig när du var barn. Berätta!
”Boken Elli-Karin, av fotografen Anna Rywkin 
Brick, handlar om min barndom och om livet i en 
renskötarfamilj. Jag var tre år gammal när boken 
kom ut. Fotografen bodde en tid med oss, med 
mig och min familj. Jag tyckte mycket om henne. 
Hon var barnkär, hon höll sig utanför och lät oss 
barn leka och vara som vi ville när hon tog sina 
bilder. Ju äldre jag blir desto mer älskar jag boken. 

Med den kan jag resa tillbaka i minnet, i tiden – 
till min barndom.” 

Hur var livet då, i din barndom?
”Det var ett bra liv. Lugnt och harmoniskt. Ja, 
visst var det hårt också mellan varven. På den 
tiden bestämde renarna takten över livet. Betet, 
naturen, vädrets makter - allt det iakttog vi och 
lyssnade till. Ja, vi levde nära och med naturen – 
aldrig mot.”

Vad är den stora skillnaden mellan livet förr  
och livet nu?
”Livet förr var hårt för kroppen. Man fick ta sig 
fram för egen maskin. På sommaren fick vi flytta 
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till fots och på vintern fick vi åka skidor med 
renrajden. Nu, i dag, tar vi hjälp av motorer, som 
snöskotrar och fyrhjulingar. Det underlättar lite. 
Kvinnor och män har alltid delat på arbetsbördan 
inom renskötseln, då och nu. Dagens stora utma-
ningar är exploateringen av renbetesmarkerna och 
rovdjuren. Markerna krymper när det är många 
som konkurrerar om samma resurser i Sápmi, där 
vi verkat i århundraden. Det är synd, tycker jag, 
att så få känner till urbefolkningen samerna, vårt 
folk som lever i fyra olika länder.” 

Kan du berätta lite om den samiska berättartra-
ditionen och sagostunderna med dig på Ajtte, i 
samband med marknaden?
”Jag längtar alltid till marknaden och att få berät-
ta. Totalt brukar det bli  fyra tillfällen på fredag 
och lördag. Då berättar jag samiska sagor, myter 
och sägner – både på lulesamiska och på svens-
ka. Det är alltid ett stort intresse från både barn 
och vuxna. I mina berättelser får man möta stállo 
och gadniha, gestalter ur den samiska mytologin. 
Många vittnar om hur man skrämdes av stallo 
som barn. Jag har aldrig känt så. Det var en del av 
uppfostran, en del i att lära sig förstå och respek-
tera farorna på fjället. Att inte springa iväg och bli 

vilse. Jag har inget nerskrivet – allt jag berättar 
finns här inom mig, i mitt minne. Min förhopp-
ning är att unga tar efter och för den muntliga 
berättartraditionen vidare.”

Har du någon favorit bland de varelser och  
karaktärer som befolkar sägnerna? 
”Ja, småfolket gadniha har alltid haft en drag-
ningskraft på mig. Och berättelsen om flickan och 
skuggan i månskenet. Hon visste inte att skug-
gan kommer när det blir månsken, föräldrarna 
hade glömt att berätta det. Hon blev så rädd för 
skuggan. Den historien är så spännande, men har 
ett lyckligt slut. Ja, det har nästan alla samiska 
berättelser.” 

Varför är det muntliga berättandet så viktigt?
”Den muntliga berättandet bygger på samva-
ro, att samlas och att berätta för och lyssna på 
varandra. Att lyssna på de äldre och att dela 
berättelser med varandra bygger gemenskap. 
Det trollband mig som barn, jag ville alltid höra 
mer. Då blev de vuxna ivriga och berättade 
vidare. Det fungerar på samma sätt för mig nu 
när jag ser barn och ungdomar som stannar kvar 
och lyssnar.”

15
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va d  ä r  ku lt u r ?  Vid närmare eftertanke – allt. 
För folk i Jokkmokk är det definitivt natur och 
friluftsliv. De flesta älskar att vistas utomhus, att 
åka skidor och skoter, fiska och jaga. För många 
är den egna lilla stugan i skog eller fjäll närmast 
helig.

När du besöker Jokkmokk kan du, om du är 
uppmärksam, upptäcka att den samiska kulturen 
ständigt är närvarande – i språket, traditionerna, 
hantverket och renskötseln. Det är en naturlig del 
av vardagslivet men utan de färggranna attribut 
som du kanske förväntar dig. Om du vill försäkra 
dig om en samisk kulturupplevelse, eller få lyssna 
till en riktig jojk live, ska du nog boka detta innan 
du kommer. 

Många erkända konstnärer, slöjdare, musiker 
och designers är fostrade i Jokkmokk. Det är nå-
got med skogen och fjällen, med närheten till djur, 
väder och vind som pockar på och kittlar lusten 
att skapa. Gå på upptäcktsfärd i det kreativa 
Jokkmokk. Drivkraften att uttrycka sig i ord, bild 
eller slöjd kan ses i hela samhället. Den samiska 

traditionella konsten och hantverket kallas Sámi 
Duodji. Av naturmaterial som rot, horn, skinn, trä 
och ull men också glas, silver och tenn formas de 
mest fantastiska bruks- och konstföremål. Sámi 
Duodji är i ständig förändring, traditionell slöjd 
och samtida tolkningar står sida vid sida. 

I centrum av Jokkmokks samhälle hittar du ett 
älskat och välkänt landmärke. Bio Norden invig-
des redan 1935 och här kan du än i dag titta på 
film, gå på konsert och se teater. Den röda biola-
dan är numera en kulturminnesstämplad biograf. 
Kolla evenemangskalendern. Med lite tur kan 
du pricka in en kväll på Bio Norden och uppleva 
kultur i dubbel bemärkelse. 

Du som vill lära dig mer om Jokkmokk och 
kulturen ska absolut gå på en stadstur med 
kulturföreningen Gamla Apoteket och besöka 
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Då förstår 
du mer om vår historia och samtid – hur mötet 
mellan samisk och svensk kultur, och sedermera 
människor från anda delar av världen, har format 
Jokkmokk som mångkulturell mötesplats. 

Naturen bär 
kulturen
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Mer än bara tenn
”Nej men, gör ni allt för hand? Och i silver och guld också?”, utbris-
ter ofta förstagångsbesökaren förvånat. På Jokkmokks Tenn har de 
hantverksskickliga tennsmederna med stor respekt för traditionen 
gett många samiska smycken och bruksföremål modernare uttryck. 
Silversmycken, ljuslyktor och konstnären Lars Piraks välkända saltripor 
är storsäljare. Under bokade visningar kan grupper se hela tillverk-
ningsprocessen från gjutning och trycksvarvning till gravyr. Fabriksför-
säljning. www.jokkmokkstenn.com

Jojken bär  
minnen vidare
Jojk är den kanske äldsta 
musikformen i Europa. 
”Den är också ett sätt att 
minnas. Man jojkar personer, 
platser och händelser för att 
ingen ska glömma, men även 
djur och natur. Förr hade varje 
människa en jojk, eller flera”, 
berättar Katarina Rimpi, som 
stolt för traditionen vidare då 
hon jojkar bäcken, ripan och 
de isande klara vinternätterna. 
Katarina håller i björnceremo-
nier och uppträdanden där 
hon väver samman jojk, sång 
och berättande. Hon utgör ett 
kulturinslag som gör ditt evene-
mang i Jokkmokk oförglömligt.
+46 (0)70-573 37 63
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På Ájtte finns något för alla
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum är ett lustfyllt 
måste. Ett tiotal basutställningar plus tillfälliga lockar 
till besök, om och om igen. I olika rum möter du sa-
miskt liv förr och nu, nybyggarnas villkor, fjällens djur 
och mycket mer. I barnens egen utställning, Sarre- 
dievvá/Blåbärsbacken, kan småttingarna rida på en 
härk, meta i bäcken och leka Jokkmokks marknad. 
Sagorna i Stállos kåta fascinerar alla åldrar. Den som 
vill bli Laponia-proffs utmanar kompisar och föräldrar 
i Laponia Mania, där det gäller att slå ihjäl flest 
mygg, jojka tonsäkert och samla kunskapspoäng. I 
restaurangen serveras det populära samiska lunch-
brödet gáhkko och i museet finns även en inspireran-
de butik för den shoppingsugne. www.ajtte.com
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Konst som  
syns och hörs
När konst är som bäst kan 
den förföra, beröra men 
också uppröra. Konst är ett 
kraftfullt sätt att höja sin röst 
och sätta fokus på sakfrågor. 
I och utanförJokkmokk har 
konstnären Anders Sunnas 
tavlor väckt starka känslor, 
liksom systrarna Maxida och 
Mimmi Märaks spoken word, 
musik och performances.
www.anderssunna.com
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En stugvistelse i fjällbyn Årrenjarka tar dig 
nära starka naturupplevelser, storslagna 
scenerier och genuina kulturupplevelser 
utan att du behöver tulla på standarden. 
Här finns nyrenoverade vip-stugor och 
hotellrum av hög klass. 
www.arrenjarka.com
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s nö k na r r  u n d e r  s ko r na , kyla som vissa år kan 
krypa ner mot -30°C, eldar som brinner, rykande 
andedräkter och ett sorl på vitt skilda språk. 
Vintern gnistrar, isande grann. Det är marknad. 
En obruten tradition sedan 1606, alltid den första 
torsdagen till lördagen i februari. Dåtidens kung, 
Karl IX, inrättade marknadsplatser runtom i 
Lappland för att kunna driva in skatt, hålla ting 
och sprida kristendomen. Här samlades områdets 
samer och köpmän från kusten för att byta varor. 
Det var lätt att färdas över frusna sjöar och älvar. 
Ännu färdas tusentals till Jokkmokks marknad. 
Varje år.

Årscykeln i Jokkmokk rullar från marknad till 
marknad. Hela samhället bjuder in till detta oför-
glömliga, mustiga, myllrande fyrverkeri av konst, 
hantverk, musik, sång, berättelser, mat, skratt 
och upplevelser. Det allra bästa av Jokkmokk får 
du ta del av. Här möter nutid dåtid, det samiska 
och svenska resten av världen. Här träffas vänner, 
gamla och nya. 

Marknaden är nästan omöjlig att beskriva. 
Marknadshandel och kultur i skön blandning. 

Hundspann och fartfyllt renrace på Talvatissjön. 
Museet Ájtte är ett nav. Elevernas fantastiska 
slöjdutställning på Samernas Utbildningscen-
trum ett måste. Få missar frivilligt den klassiska 
renrajden genom marknadsområdet eller mat-
marknaden med sina hantverksmässigt närprodu-
cerade läckerheter. I stora kåtor umgås påpälsade 
marknadsbesökare, äter och dricker, och hotellen 
dukar för finmiddag och fest. 

Frusna fötter dras in till stugvärmen, till hant-
verks- och konstutställningar, rödingsmackor och 
varm buljong, historieberättande och ateljébesök. 
Hela samhället sjuder av aktiviteter. Upplevelser 
som väntar på att bli dina. Gör din egen rutt med 
hjälp av marknadsprogrammet och leta dig fram i 
vimlet. 

I skymningen tar kvällsevenemangen vid.  
Musiker riggar upp. Den som inte varit förutseende 
och skaffat konsertbiljett får vandra runt lite, hålla 
ögonen öppna för det oväntade. Tempot ökar och 
rätt vad det är, är det natt. Men festen är inte slut 
för det – den fortsätter till småtimmarna. När det är 
marknad i Jokkmokk, gäller det att ta ut svängarna.
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Missa inte...
Festen – ”After Market” i marknadsområdets tält- 
kåtor. Umgås med andra glada marknadsbesökare över 
enklare mat och dryck. Ofta serveras även musikunder-
hållning. Det finns sedan gott om ställen med barhäng 
och med eller utan levande musik och dans.

Mötena – Jokkmokks marknad är mångfald. Människor 
från hela Sápmi möter besökare från resten av världen. 
Öppna dina sinnen och var inte rädd för dela bord och 
lära känna nya vänner.

Renrajden – Per Kuhmunen med familj visar upp gamla 
tiders sätt att färdas. Familjens vackra högtidskläder 
lyser upp i marknadsområdet när renar och akkjor går 
längs marknadsgatorna.

I över 400 år har Jokkmokks mark-
nad varit en mötesplats som samlat 
människor från hela Sápmi. Lyssna 
noga i människomyllret så kanske du 
kan urskilja olika språk. 

I Jokkmokksområdet är, förutom 
svenska, lulesamiska och nordsamiska 
dominerande. Men det andra samiska 
språket; sydsamiskan, kan du säkert 
också få lyssna till just här, just då.

MAT OCH MUSIK
Utbudet av mat är stort men glöm inte att du befinner dig i ett 
område rikt på naturens skatter med fisk, vilt, bär och örter. 
Du hittar lokal mat i både restauranger och caféer där de 
förädlas till kulinariska upplevelser till exempel Restaurang 
Ájtte och Jokkmokk Arctic Deli.

På matmarknaden ”Smaker från Norr” och ute på mark-
nadsområdet kan du köpa råvaror och förädlade produkter 
att ta med dig hem. Musiken har en central plats i marknaden. 
Konserter i alla tillgängliga lokaler avlöser varandra. Gemyt-
liga Café Gasskas erbjuder hemlagade luncher och middagar 
av lokala råvaror, dessutom pub och livescen med artister från 
norr.  www.gasskas.se
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på  v i n t e r n  s p e l a r  s nö n  en av huvudrollerna här 
i Jokkmokk – ren, vit, inbjudande och efterläng-
tad. När snön börjar falla i oktober och novem-
ber byter världen färg och skepnad. Landskapet 
bäddas in i vinterdvala under ett mjukt böljande 
bolster. Medan naturen vilar gör vi oss redo för 
att busa runt i det vackra vita. Möjligheterna är 
snudd på obegränsade. Känslan och doften av snö 
är ett äventyr i sig. Alla ljud blir dämpade och 
skosulorna glider lätt på underlaget. Prova!

Visste du att det lulesamiska språket har hund-
ratals benämningar på olika snöförhållanden? En 
överlevnadsfråga för ett folk som behöver kunna 
beskriva vilken sorts snöfall, snöns tjocklek och 
hur snön bär eller brister. Så skärp dina sinnen 
när du ger dig ut i landskapet, leta efter nyan-
serna och se om du kan hitta olika slags snö 
medan du är här. 

Kanske du längtar efter att bygga en snögum-
ma eller snöskulptur med ditt sällskap, eller att 
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starta ett kärleksfullt snöbollskrig? Då ska du 
hoppas på blida och temperaturer runt noll – det 
gör snön formbar. Om termometern däremot visar 
på många minusgrader blir snön kall och svår att 
mästra. Då passar den bättre för andra aktiviteter. 
Åk skidor utför eller i ospårad terräng. Upptäck 
känslan att rita egna spår i snön. Åk spark. Eller 
varför inte snöskoter, det självklara vinterfordonet 
här i Jokkmokk. Häng med kunniga skoterguider 
på milslånga turer i skogsland och fjällvärld. De 
ger dig nya kunskaper och insikter. 

Du kommer att märka att snön kan ha många 
färgnyanser, när den reflekterar omgivningen. Blå 
i skymningen, rosa i morgonrodnaden. Ta fram 
din kamera och fotografera. Snöflingor och iskris-
taller på fönsterrutor, istappar och kornsnö, frost-
formationer på kvarglömda cyklar och trädgrenar. 
Du får makalösa bilder med dig hem om du bara 
tar dig tid och ser dig om.

Snön väntar på dig, direkt utanför ditt fönster. 

Med känsla för snö
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Med känsla för snö

Är skoter kultur?  
Självklart! 
Med säsongens splitternya skotrar och ett 
säkerhetstänk som inte lämnar något åt slumpen 
blir skoterturen ett rent och skärt nöje. Det är 
härligt att färdas i vinterlandskapet. Körglädje 
varvat med kultur, kokkaffe och renskav toppat 
med lingon direkt ur stekpannan – det är livet. Att 
köra skoter kring Jokkmokk är så nära folkkulturen 
du kan komma. Oavsett om du väljer en kort tur i 
maklig takt eller en 37-milafärd upp mot Laponia 
kan du vara säker på att guiderna är lyhörda för 
dina drömmar. Många stopp längs vägen, hos 
någon renskötarfamilj, för supé vid linnedukat 
bord eller njutbar paus på varma bastulavar blir 
minnen som bräcker det mesta.
www.samelandsresor.se
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Silba Siida är platsen där du kan uppleva samisk kultur tillsammans med 
Anna Kuhmunen och hennes renskötande familj. Vid den sprakande elden 
i kåtan får du lyssna till jojkerna, njuta av utsökt samisk mat och lära dig 
mer om kulturen och traditionerna. Anna är en ung samisk kvinna och 
bland hennes vänner finns hantverkare som hon gärna samarbetar med 
Det ger dig möjlighet att få ta del av Duodji, samisk slöjd och konsthant-
verk. På Silba Siida får du träffa och mata några av familjens renar. Ett 
äventyr för både ung som gammal. 

Anna med familj välkomnar dig och ser till att du får en minnesvärd 
vistelse. www.silba.se Fo
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i Träffa renarna på Silba Siida

Några Lulesamiska 
ord för snö
åppås – orörd vintersnö utan spår 
där det varken finns nya eller 
gamla renspår och området är 
obetat.
vahtsa – lite nysnö som kommer 
ovanpå tidigare snö. Om snön som 
faller är fuktig eller blöt finns ord 
som passar bättre, exempelvis 
slahtte.
slabttse är regnblandad snö som 
faller. När den sedan ligger på 
marken kallas den släbtsádahka 
eller bara släbsát. Där släbsát 
ligger orörd är den vit men blir 
mörk så fort någon trampar på den 
och vattnet trycks fram.
skilltje, bulltje och tjilvve 
beskriver snöklumpar och iskorn 
som fastnar på föremål, renlav och 
träd. Större klumpar som fastnat 
på stugan heter nästan alltid 
bulltje.
Källa: www.samerna.se

En selfie med ren magi
Det är sällan du kommer närmare en ren än en glimt genom bussfönstret, en skymt i 
skogen eller på fjället. I Nils Matto Airas rengärde strax utanför Jokkmokk kan du be-
kanta dig med några av hans tamrenar och kalvar. Känn på deras täta päls, anpassad 
till arktisk kyla. Kolla in de stora klövarna, som bär bra i snön och kan gräva djupt efter 
föda. Fråga allt du vill veta. Led den ren du gillar bäst genom hagen, du blir rätt ensam 
om den erfarenheten. Och glöm inte att ta årets selfie! +46 (0)70-569 44 30
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u n d e r  p o l a r fo r s k a r e n Nordenskiölds Grönlandsexpedition 1883 rekog-
noserade två samer från Jokkmokk iskontinentens okända områden. De åkte 
skidor 460 km på 57 timmar. Vid hemkomsten trodde ingen på Nordenskiöld. 
För att bevisa detta utlyste han ett skidlopp, Jokkmokk–Kvikkjokk tur och 
retur, en sträcka på 22 mil. Samen Pavva-Lasse Nilsson Tuorda gick i mål efter 
21 timmar och 22 minuter. I april 2016 återuppstod Nordenskiöldsloppet som 
Red Bull Nordenskiöldsloppet. Sedan 2016 genomförs loppet varje år. Runt 
500 skidåkare från 20 länder tar utmaningen att åka världens tuffaste skid-
lopp. Norges Andreas Nygaard har vunnit tävlingen tre gånger. Nina Lintzén 
från Luleå har två segrar på sin meritlista. 
www.nordenskioldsloppet.se

Världens
längsta

skidlopp
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Åk ospårat som förr 
”Vill du se hundra berg, hyr en skoter. Vill du bli bekant 
med ett berg, åk skidor!”, säger renskötaren Nils 
Gustav Blind. ”Förr lärde sig barn att färdas med 
skidor innan de ens kunde gå. Skillnaden mot dagens 
skidåkning är stor. Alla hade en bländande teknik när 
de pulsade fram i snön, ibland med bara en stav som 
stöd, som ett tredje ben när de åkte utför. Ingen var 
ute efter hastighetsrekord, bara att orka långt och ta 
sig fram tyst. Att åka skidor är ett ypperligt sätt att 
upptäcka djurlivet, komma nära älg och ren. Den som 
åker avslappnat och mjukt, och kan läsa terrängen, 
kan också hushålla med krafterna även uppför ber-
gen. Det är då skidåkning blir en fin upplevelse.” 

Hos företaget Outdoor Lapland anordnas det skid-
turer i både skogs- och fjällmiljö. 
www.laponiaadventures.com

Kåbdalis är norra Sveriges mest besökta skidanläggning. Restauranger 
med läcker mat och dryck, afterski och ett stort utbud av boende i kombi-
nation med fin skidåkning har gjort Kåbdalis till mångas favorit. Säsongen 
startar redan i oktober och avslutas en bit in i maj. På hösten tävlar och 
tränar de flesta av världens allra bästa skidåkare här. Därför är Kåbdalis 
nu mer känt i Österrike och alperna än bland vanliga svenska skidåkare. 
För barnen är nybörjarbacken perfekt. De minsta älskar pulkabacken. 
Oavsett ålder är det härligt att också mysa vid elden i en snögrop, fiska i 
Kåbdalissjön eller släppa loss till liveband i Gamla Krogen.
www.kabdalis.com

Kåbdalis – när lokalbefolkning  
och elit får välja
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Daniel Tynell och 
Wolfgang Mehl testar 

spåren inför det första 
Nordenskiöldsloppet 

sedan 1883.

Visste du att...
Jokkmokks skidklubb är Sveriges äldsta? I 
Jokkmokk är det nära och lätt att ta sig ut i 
spåret. Här råder fina förhållanden för längd-
skidor med kall snö tidigt på säsongen och fle-
ra mil dragna spår som ligger kvar sent inpå 
vårvintern. Närmast till skidåkningen bor du 
på Hotell Jokkmokk. Det ligger alldeles invid 
spåret. För dig som vill prova på att åka för 
första gången och saknar egen  utrustning, 
eller har valt att lämna den hemma, finns här 
även pjäxor och längdskidor till uthyrning.
www.hoteljokkmokk.se
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s h o p p i ng  i  j o k k m o k k , är det möjligt? Javisst! Fast 
det är lite eljest. Här lyser de stora galleriorna med 
sin frånvaro. Istället får den shoppingsugne ge sig 
ut på expedition i små butiker, som ofta är något 
helt annat inuti, än vad butiksskylten säger. Det är 
lite sport att shoppa i Jokkmokk. Här hittar du skor 
och designklänningar i färghandeln, mat i hant-
verksbutiken, hudvård och hälsokost i hundsport-
butiken och CD-skivor på museet. I Jokkmokk är 
en tygbutik mycket mer än bara en tygbutik. Ta 
inget för givet. Låt ingen butiksdörr förbli oöppnad.

I Pirakskorsningen finns flera spännande  
samiska butiker med samisk fashion och design. 
Inte det vanliga souvenirsortimentet, utan sådant 
som samer själva köper, för eget bruk eller som 
present.

Centralt i Jokkmokk ligger Sameslöjdstiftelsens 
utställningslokal och butik Sámi Duodji. Här hittar 
du kvalitetsmärkt samiskt hantverk tillverkat av 
slöjdare från hela svenska Sápmi. Kanske faller du 
för en vackert snidad kniv eller ett halsband i sil-
ver. Andra traditionella hantverk finns i kulturhu-
set Gamla Apoteket och i Hantverksbutiken. Som 

så ofta i Jokkmokk får du anledning att häpna över 
alla flitiga händer som finns i trakten, och ofta kan 
du också få en pratstund med hantverkaren.

Några hantverkare skapar i mer udda slöjdmate-
rial. Glaskonstnärer graverar ljuslyktor och vinglas, 
eller skapar fönsterprydnader i glasfusingteknik. 
Silver- och guldsmycken hittar du hos Jokkmokks 
Tenn. Flera hantverkare har butiksdel i sina ateljé-
er, men de ligger ofta lite utanför centrum. Fråga 
dig fram. 

Adventsmörkret sänker sig över Jokkmokk. 
Andra helgen i december är det gammeldags 
torgmarknad i Pirakskorsningen. Eldkorgar och 
marschaller flammar. Butikernas skyltfönster 
frestar. Stämningen är gemytlig när barnen åker 
akkja efter ren och det blir extra pirrigt när tomten 
kommer med sin häst och släde. Kören sjunger 
julsånger och kanske skymtar Lucia i vimlet. Doft 
av glögg och välsmakande julbord. Gamla kyrkan 
bjuder in till traditionell julkonsert och på Bio Nor-
den ljuder jojk. Det här är Jokkmokk. Ingen stress, 
bara maxad julstämning medan snöflingorna tyst 
singlar ner mot marken.

I JOKKMOKK
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Tradition och nytänkande hos 
Stoorstålka
I hjärtat av Jokkmokk finns den samiska designbutiken 
Stoorstålka som är ett givet besöksmål, för alla som tycker om 
samisk design och mode. Unikt utbud av produkter formgivna 
av Lotta Stoor och Piera Niilá Stålka. Bälten, accessoarer, 
sjalar, kläder och heminredning, allt sprunget ur samisk estetik 
och formtradition. Egen kollektion av bandvävningsverktyg 
och garner för bandvävning och mönsterstickning. Som de 
själva säger: ”Design by Sámis for Sámi people, and equally 
cool souls.”
www.stoorstalka.com

DUODJI – HANDGJORT OCH ÄKTA
Det samiska hantverket, Sámi Duodji, är en viktig del av den 
samiska kulturen och identiteten. Vill du vara säker på att 
slöjden är handgjord och äkta, kika efter Duodjimärket. I 
Sámi Duodjis butik i Jokkmokk hittar du kläder, husgeråd, 
smycken och andra vackra konst- och bruksföremål, skapat av 
hundratalet slöjdare från svenska Sápmi. Av tradition används 
material från naturen och renen, som trä, rot och bark, horn, 
skinn och senor, men också textilier och silver. Och allt är gjort 
för hand för att du ska använda det. Länge.
www.sameslojdstiftelsen.com

Ekologisk skönhet från Jokkmokk
Ekologiska råvaror och bärfröoljor av blåbär, hjortron och 
lingon från Jokkmokks skogar är hemligheten bakom Care of 
Gerds succé i skönhetsbranschen. Vårdande balm, lotioner 
och lyxiga kroppsoljor passar såväl babyhud, stela muskler 
som prinsessor. Allt tillverkat i Jokkmokk med omtanke om 
människa och miljö.  
www.careofgerd.se
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Jokkmokks  
julmarknad 
En liten och genuin julmarknad 
med en gammaldags julkänsla. 
Jokkmokk visar upp en hem-
trevlig marknad med fokus på 
butiker, skratt, musik och mat. 
Mötet med människor och 
kulturen gör att Jokkmokks 
julmarknad sticker ut ur mäng-
den, den är så mycket mer än 
bara en utomhusmarknad. 
Besök de små butikerna med 
unikt utbud, träffa tomten, 
upptäck äkta samisk slöjd. 
Testa julbord med samisk mat, 
lyssna på julkonserter och 
upp lev kultur på Ajtte museet. 
www.jokkmokksjulmarknad.se
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Smakrika Jokkmokk
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VÄLKOMMEN TILL BORDS

h u r  s m a k a r  j o k k m o k k ?  Fråga oss. Vi vet. Det är inte för inte vi blev ut-
nämnda till Matlandethuvudstad i Sverige år 2014. I Jokkmokk är vi bort-
skämda med förstklassiga råvaror från fjäll och skog, och har stor kunskap 
om förädling och tillagning. Jokkmokkskorv — falukorvens Rolls-Royce är 
nästan kult, och det är bara en av många fantastiska charkprodukter som 
företaget vunnit priser för, om och om igen. 

Skafferiet finns bakom knuten. Viltkött. Skogsfågel. Fjällfångad fisk. Bär. 
Örter. Klar luft och rent vatten ger högkvalitativa råvaror med mycket smak. 
God djurhälsa och kött från Jokkmokks samebyar är en annan kvalitetsmarkör.

Många av råvarorna är bärare av samisk tradition och kultur. Torkat ren-
kött är ett måste på fjällturen. Suovasrökt renstek är äkta slow food, småskaligt 
tillverkad genom traditionell rökning i kåta. Gravad eller rökt fjällröding är en 
delikatess. Ät med det samiska brödet gáhkku, perfekt att stoppa i ryggsäcken.

Lokala matinspiratörer får fler att öppna ögonen för allt som växer vilt. 
Frossa bland maträtter och mathantverk med rötter i naturens skafferi, 
framställt med fokus på hållbarhet. Så långt från massproducerat man kan 
komma. Midnattssolens många soltimmar gör bär och allt det vilda norr om 
polcirkeln extra aromrikt och nyttigt.

Titta efter de lokala rätterna på restaurangernas menyer. Samla på smak-
minnen. Den bästa souveniren går att äta. Leta upp viltbutikerna i Jokkmokk 
och Porjus. Salt, sött eller syrligt, du väljer själv. Även i de lokala matbutiker-
na kan du hitta närproducerade godsaker. 

Köp med dig något gott. Behåll smaken av Jokkmokk.

Italienskt eller 
lokalt?
I skidparadiset Kåbdalis 
väljer du mellan den 
italienskt inspirerade 
restaurangen Kårleone, 
som frestar med vedugns- 
pizzor, pastarätter samt 
mycket fisk och skaldjur, 
eller så bänkar du dig vid 
kolgrillen i den rustika 
Gamla krogen. Vällagade 
kötträtter, kvalitetsviner 
och frejdig stämning – kan 
en skidsemester bli bättre? 
www.kabdalis.com 

Årstiderna styr på Arctic Deli
Gemytligt ställe mitt i Jokkmokks centrum där det samiska 
köket fått en ny twist. Här kan du både smaka, uppleva och 
lära om den lokala arktiska matkulturen och dess naturliga 
skafferi, men också köpa med dig lokala mathantverksproduk-
ter. Den meriterade samiska matkreatören Linn Huuva med 
personal bjuder kanske på gurpiburgare med hjortronchutney, 
eller skogssvampsoppa med kåtarökt öring. Årstiderna styr 
meny och sortiment.  
arcticdeli.se
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Smakrika Jokkmokk
VÄLKOMMEN TILL BORDS

K&M in bageri och lanthandel
Vid Europaväg 45, några stavtag från Kåbdalis skidbackar, hittar du en bröd-
baksdoftande lanthandel. Hembageriets gáhkku och bullar är vida kända. I 
hyllorna trängs ovanligt många ekologiska varor. Sortimentet av läckra ostar, kex, 
marmelader, lakrits och choklad är mumma för finsmakare. Ett noga utvalt utbud 
av sportiga märkeskläder för kvinnor, ekologiska ullfiltar, hygien- och skönhets-
produkter och galet granna tuppar säger mycket om Maries och Kickis livsfilosofi. 
Livet ska vara hållbart och kul. I butiken finns även ett café med matiga mackor 
och maffiga kanelbullar. Till det ekologiskt kaffe eller kanske rykande varm chok-
lad. www.kominbageri.se

 
mat-      

upplevelse
r   4

Med smak av det vilda. Matkreatören och kulturguiden 
Eva Gunnare förmedlar känslor och insikter om livet i  
Lappland på ett inspirerande och personligt sätt. Unna dig 
en smakföreställning med bilder, berättelser, sånger och 
smakbitar, eller följ med på guidad tur som avslutas i hennes 
kök i Lappstan. Eva kan naturens vilda gröna skafferi. 
Många av smakerna kommer från lappländska örter och bär 
som hon plockar och förädlar.  
www.eolapland.se
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SÁPMI REN OCH VILT
Viltbutik med lokalt förädlade ren- och 
viltprodukter. Här köper du gravad 
renfilé, varmrökt och torkat renkött, men 
också björn- och älgkött, fisk och bär. 
Renlycka-sigillet garanterar att renköttet 
kommer från fribetande välmående djur 
och är fritt från antibiotika, vilket gör att 
köttet innehåller mer mineraler, vitaminer 
och nyttiga fetter. Tillsammans med  
Helena, Per-Oddvar eller Rickard kan 
du följa till deras renhage. I kåtan prov- 
smakar du renkött och får veta mer om 
rennäringen. www.sapmirenovilt.se

I ÅrreNjarka Fjällby är läckra råvaror som renkött, 
älgkött, röding, sik, mandelpotatis, myrarnas hjort-
ron och fjällskogens blåbär och lingon självskriv-
na. Med den genuint lappländska husmans-
kosten som bas, ett stort matkunnande och 
fantasi skapar Gun med personal måltider 
du aldrig glömmer.  
www.arrenjarka.com

På ett fast klockslag serveras dagens trerättersmiddag.  
Saltoluokta fjällstation är känd för sin unika middagstradition 
och sitt kravmärkta kök. Inspirerade av samisk matlagning 
och med råvaror från fjäll och skog skapar kockarna härliga 
menyer. Kanske blir det sikrom, helstekt reninnanlår och 
hjortronsoppa med västerbottensost- parfait. Förboka gärna 
din måltid. 
www.saltoluokta.se

Njálgge är en unik måltidsupplevelse där lokala 
smaker tillsammans med berättelser och bilder, 

guidar dig genom de åtta samiska årstiderna. 
Renskötare Helena Länta bjuder på familjens 

egna förädlade renar och örtexpert Eva 
Gunnare bjuder på växter och bär från 
Jokkmokks rika natur.
www.njalgge.com
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Vandrarhemsmys  
i centrala Jokkmokk
Vackra Åsgård byggdes på tjugotalet som 
jägmästarboställe. Du bor i personligt utfor-
made rum med 1–6 bäddar, och kan starta 
dagen med en frukostbuffé med hemlagade, 
lokalproducerade och ekologiska produk-
ter. Restaurangen serverar även middag 
för förbokade grupper. Caisa, som driver 
vandrarhemmet, är uppvuxen i Jokkmokk och 
har kunskap om samhället och om aktiviteter 
för alla årstider. Du kan också få hjälp med 
utrustning för kortare turer och en färdig-
packad matsäck. +46 (0)70-366 46 45

Vildmarksbyn
Solberget
Kliv 100 år tillbaka i tiden. I 
vildmarksbyn Solberget har 
det aldrig funnits elektricitet 
eller rinnande vatten. Eko-
logisk livsstil och stillsamma 
naturupplevelser i skogs-
landet präglar vistelsen hos 
det tyska värdparet Silke 
och Dirk. På gården finns ett 
gästhus med fyra rum och 
stort kök, en robust skogsko-
ja och en timmerstuga. Varje 
kväll, kanske efter en tur i 
skogen med gårdens renar, 
njuter du av ett vedeldat 
bastubad innan middagen.  
www.solberget.com

h u r  o c h  va r  bor man i Jokkmokk? Du sitter själv inne med svaret. Vill 
du bo bekvämt? Avskilt? Centralt? Till fjälls? Billigt? Exklusivt? I tält eller 
stuga? Svaret är att det boendealternativ du söker, antagligen finns.

Vi gissar att du vill bo nära natur och aktiviteter. Nära slalombacken med 
egen bastu att njuta i efter dagens alla utförsåk. Bredvid skidspåren så att 
du hinner åka halvmilen innan hotellfrukosten. Nära Laponia så att du ser 
fjälltopparna när du drar upp rullgardinen. Oavsett hur du vill bo törs vi 
nästan lova att du är nära naturen – överallt. Ibland är du ännu närmare. 
Om du sover i en bivack i dunsovsäck kan du knappast komma mer nära.

För många är att färdas mellan turistföreningens anläggningar och 
fjällstugor i Padjelanta och Stora Sjöfallet, utan vare sig el eller rinnande 
vatten, det optimala sättet att bo sig igenom Laponia. Har du lust att prova? 
Bekanta dig med stugvärden. Bada i den vedeldade bastun. Laga mat i det 
gemensamma köket och dela en kaffepanna med andra skidåkare medan ni 
utbyter erfarenheter. Kanske hittar du en vän för livet. Andra vill hellre njuta 
framför brasan i loungen med något gott i glaset, innan nattvilan i den sköna 
hotellsängen, eller i den exklusiva åttabäddsstugan där hela familjen ryms. 

I Jokkmokk finns nästan alla slags boendealternativ. Hittar du inte det du 
söker, fråga. Drömmar kan bli verklighet.
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Stákkonjárgga Mountain Lodge
När du vill vara dig själv ett litet tag, välj en fjällnära ved- 
eldad stuga i väglöst land. Polarvinternattens ljus är 
magiskt. Allt är stilla, utom den brusande Jaurekaskaforsen 
och älgarna som drar sig österut ner i barrskogarna. När du 
inte eldar eller hämtar vatten kan du fiska, åka skidor eller 
skoter, eller ta ett uppfriskande bad i tunna eller bastu. 
www.aluokta.com

STF Saltoluokta Fjällstation 
I mer än etthundra år har gäster kommit till Saltoluokta. Njut 
av lugnet, stillheten och stämningen i väglöst land endast ett 
stenkast från Sareks nationalpark. Här kan du känna dig som 
hemma. Fjällstationen är prisbelönt för sin atmosfär och person-
liga service. Välj mellan hotell- eller vandrarhemsstandard. 
www.saltoluokta.se

Langas Camp
I väglöst land i fjällbyn Björkudden ligger Langas 
Camp, på gränsen till Laponia. Här bor du 
avsides i en rustik stuga, eldar med ved och 
hämtar vatten från sjön. Med skidor eller 
snöskoter upplever du fjäll och den mäk-
tiga storvuxna tallurskogen. Familjen 
Öberg som bott här i generationer tar 
väl hand om dig.
www.bjorkudden.com

                 
BOENDEN NÄRA  

VÄRLDSARVET

Fyra

SÁPMI NATURE CAMP — en hållbar och småskalig camp som erbjuder högkvali-
tativt, naturnära boende i Världsarvet Laponia. Campen består av fem ’dubbel-
rum’ i form av tältkåtor inredda med bekväma dubbelsängar, kaminer och mysig 
inredning inspirerad utifrån naturen och den samiska kulturen. Lennart bjuder på 
kunskap, mat och ett personligt värdskap. På campen serveras måltider från det 
samiska köket, som inte alltid serveras på den dyraste servisen men där kunska pen 
och berättelsen om maten vi äter, alltid finns i centrum. 
www.sapminature.com 

Upplev samisk glamping Vi ses på Akerlunds
Det nyrenoverade, hemtrevliga och 
anrika hotellet som tog emot sina för-
sta gäster redan 1928. Hotellet med 
sin hundraåriga kulturscen, och en 
restaurang av toppklass är en självklar 
mötesplats mitt i centrala Jokkmokk.
Restaurangen erbjuder förutom en 
stor frukost med lokala råvaror, även 
klassisk svensk husmanskost under 
lunchtid och en middags á la carte 
framtagen med råvaror från vårt 
lokala skafferi. Varmt välkommen till 
Akerlunds!
www.hotelakerlund.se
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ÅrreNjarka Fjällby
Exklusiva fjällstugor, sköna hotellrum och en vacker 

lounge med restaurang finner du vid foten av fjäl-
let Kassavare i Årrenjarka. Släkten Mannberg 

välkomnar dig. De har levt här i mer än 200 
år. Snöskotersafari, hundspannsturer, isfiske 
och meditativa stunder vid den pampiga 
skifferspisen väntar – ÅrreNjarka är ett 
bekvämt basläger för vinterns alla fjäll- 
turer. www.arrenjarka.com
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Boende

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

HOTEL JOKKMOKK
Solgatan 45, Jokkmokk
+46 (0)971-777 00
www.hoteljokkmokk.se
Vackert beläget hotell vid sjön 
Talvatis. Här finns restaurang, 
konferensmöjligheter, samt 
relax-avdelning med bastu. 
Hundrum och tillgänglighets- 
anpassande rum finns.

HOTELL VUOLLERIM 
GÄSTGIVERIET
Bodenvägen 7, Vuollerim
+46 (0)976-106 60
www.hotelvuollerim.se
Hotell med 15 trevliga, unikt 
inredda tvåbäddsrum och fin 
utsikt över Lilla Lule älv. Restau-
rang och bar med fullständiga 
rättigheter. Gillestuga. Öppet 
året om. 

ÄLVARNAS HOTELL, 
TWO RIVERS HOTEL
Mässgränd 23, Vuollerim
+46 (0)976-106 60
www.hotelvuollerim.se
Vackert beläget hotell vid Stora 
Lule älv med 23 trivsamma nyre-
noverade enkel- och tvåbädds-
rum, välkomnande lobby och 
konferensrum. Bastu & relax. 
Öppet året om.

Vandrarhem
ARCTIC COLORS LOGI
Strömgatan 45, Porjus
+46 (0)40 629 48 33
www.arcticcolorsporjus.com
Rum/lägenheter med utsikt 
över Sarek och Stora Luleälven 
med bra möjlighet att uppleva 
norrskenet. Receptionen finns i 
järnvägstationen. 

ARCTIC NIGHT LODGE
Vintervägen 12, Porjus
+46 (0)76-831 66 99
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. 

KÅBDALIS  
BED & BREAKFAST
Kåbdalis
+46 (0)70-578 71 96
www.kabdalisbnb.se
Prisvärt och gemytligt boende 
precis vid väg E45 i Kåbdalis, 
60 km söder om Jokkmokk. 
Nära till fiskesjöar, skidspår och 
slalombacke.

MURJEKS VANDRARHEM
Murjek, Vuollerim
+46 (0)70-611 00 97 
www.hembygd.se/murjek/
Boende i anslutning till stam-
banan. Självhushåll. Bastu, 
frukostservering och närhet till 
café. Endast kontant betalning. 

STF JOKKMOKK  
VANDRARHEM
Åsgatan 20, Jokkmokk
+46 (0)70-366 46 45
jokkmokksvandrarhem@gmail.com
Hemtrevligt vandrarhem som 
byggdes som jägmästarbostad 
för nära 100 år sedan. I centrala 
Jokkmokk med gångavstånd till 
sevärdheter, restauranger m.m. 

WILMA HOSTEL
Lappstavägen 9, Jokkmokk
+46 (0)73-021 19 68
www.wilmakonsult.se
Ett prisvärt, hemtrevligt och 
tillgänglighetsanpassat boen-
dealternativ med rum i olika 
varianter. Centralt men ändå 
avskilt och nära till både natur-
upplevelser och sevärdheter.

Stugby/camping
ARCTIC CAMP JOKKMOKK
Notudden, Jokkmokk
+46 (0)971-123 70
www.arcticcampjokkmokk.se

4-stjärnig camping och stugby, 
relax med badtunna och bastu. 
Perfekt för barnfamiljer, nära till 
gratis fiskevatten. Självhushåll. 
Beläget vid Lilla Luleälven .

BLÅFJELL STUGBY
Kåbdalis
+46 (0)73-074 86 39
www.kabdalisstugby.com
Lägenheter med 3 st sovrum och 
totalt 6 fasta bäddar, full- 
utrustat kök, allrum och bastu.

KRONOGÅRD VILDMARK 
Kåbdalis, Kronogård
+46 (0)928-500 80
www.kronogard.com
Boende i stugor med själv-
hushåll samt campingplatser, 
restaurang och konferensmöjlig-
heter. Nära Krongård naturre-
servat med goda möjligheter till 
jakt och fiske. Skoteruthyrning 
– och safaris.  

KÅBDALIS SKIDLIFTAR 
OCH STUGBY
Kåbdalis
+46 (0)928-500 37
www.kabdalis.com
Lägenheter och stugor med 
hög standard, braskamin eller 
bastu finns i boendet. Ett antal 
husvagnsplatser är tillgängliga 
för weekendbokningar. 

LANGAS CAMP  
BJÖRKUDDEN
Björkudden
+46 (0)973-410 16
www.bjorkudden.com
Bra boende för den jakt- och 
fiskeintresserade. Stugor med 
självhushåll och el, men ej rinnan-
de vatten. Torrdass. Matservering 
till grupper på beställning. Bas-
tu. Konferensmöjligheter. Fiske/
jaktkortförsäljning. Beläget 130 
km nordväst om Jokkmokk på 
södra sidan av sjön Langas. 
Skotertransport kan ordnas.

SAPMI NATURE CAMP
Fjällnäsgränd, Gällivare
+46 (0)70 688 15 77
www.sapminature.com
En hållbar och småskalig camp 
som erbjuder högkvalitativt 
boende i Världsarvet Laponia. 
Campen består av ”dubbelrum” 
i forma av tältkåtor inredda 
med bekväma dubbelsängar, 
kaminer och mysig inredning 
inspirerad utifrån naturen och 
den samiska kulturen. Naturens 
bästa!

SKABRAM CAMPING  
OCH STUGBY
Skabram, Jokkmokk
+46 (0)971-107 52
www.skabram.se
Stugor, camping och gårds- 
mejeri i Skabram. Självhushåll.  
Fiskekortsförsäljning och  
uthyrning av fiskeutrustning. 
Möt getter, höns, kaniner och 
grisar och alpacka i hägn. 

ÅRRENJARKA FJÄLLBY
Årrenjarka 214, Kvikkjokk
+46 (0)971-230 18
www.arrenjarka.com
Familjeägd boendeanläggning 
nära till fiske, leder och fjäll. 
Uthyrning av stugor, natur-
skönt 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
www.kvikkjokkfjallstation.se
Kvikkjokk – en av den svenska 
fjällvärldens pärlor. 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.

STF SALTOLUOKTA  
FJÄLLSTATION
Storlule
+46 (0)973-410 10
www.saltoluokta.se
Olika typer av boende från 
enkelrum till flerbäddsrum. 
Restaurang. Hundrum. Service- 
hus med självhushåll, torkrum, 
dusch och bastu med vacker 
utsikt över fjällen. Butik med 
proviant, kläder, böcker,  
fiskekort, sportutrustning och 
samisk slöjd. Uthyrning av fjäll- 
utrustning och pulkor. Skoter-
skjuts kan ordnas från Kebnats.
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Boende

Övrig logi
JOKKMOKKS JAKT- OCH 
FISKEVÅRDSFÖRENING
Sågvägen 14, Jokkmokk
+46 (0)971-122 00
www.jaktfiske.jokkmokk.com

Enkla boenden för dig som vill Enkla boenden för dig som vill 
vara nära naturen, jakten och vara nära naturen, jakten och 
fisket. Stugor med 4 bäddar, fisket. Stugor med 4 bäddar, 
gasolspis, utedass, inget gasolspis, utedass, inget 
rinnande vatten. Ingen el. Når-rinnande vatten. Ingen el. Når-
vedammkojan samt Juoksaure-vedammkojan samt Juoksaure-
kojan är belägna ca 3 mil V om kojan är belägna ca 3 mil V om 
Jokkmokk efter väg 747 mot Jokkmokk efter väg 747 mot 
Karats. Nårvedammkojan ligger Karats. Nårvedammkojan ligger 
intill vägen. Juoksaurekojan når intill vägen. Juoksaurekojan når 
man efter ca 1 km fotvandring man efter ca 1 km fotvandring 
från bilväg. Stugorna på Lax-från bilväg. Stugorna på Lax-
holmen är belägna 56 km från holmen är belägna 56 km från 
Jokkmokk längs väg 747 mot Jokkmokk längs väg 747 mot 
Karats. Kör till Jokkmokk Jakt & Karats. Kör till Jokkmokk Jakt & 
Fiskes parkering innan Vuojat, Fiskes parkering innan Vuojat, 
därefter båt, skoter eller skidor därefter båt, skoter eller skidor 
längs sjön. längs sjön. 
KABLA JAKT & FISKE
Kvikkjokk
+46 (0)70-346 44 17
Enkelt, naturnära boende 
på fjället Kabla i närheten av 
Kvikkjokk, söder om sjön  
Tjakjajaure. Självhushåll, ej 
rinnande vatten, torrdass. Ved 
finns för skidburna. Gasolkök, 
gasollampor. Skidåkning/ 
skoterkörning krävs för att ta sig 
hit. Lämpliga utgångspunkter 
är Seitevare, Tjåmotis, Njavve, 
Årrenjarka eller Kvikkjokk.

KASKAIVO RESORT AB
Kvikkjokk
www.kaskaiovoresort.se
Lodge Snjerak, plats för 7 perso-
ner. 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 Padjelanta-
leden. Enkla 4-bäddsstugor 
utan el och vatten. Utrustat för 
självhushåll med gasol- och 
vedeldning. Tillgänglighetsan-
passat. Bastu belägen vid sjön 
Kutjaure. Skidåkning eller flyg 
krävs för att ta sig hit. Stugorna 
är belägna ca 15 km från 
Vaisaluokta, söder om Stora 
Luleälven. 

KVIKKJOKK STUGOR 
Kvikkjokk
www.kvikkjokkstugor.se 
Exklusiv timmerstuga i ett lugnt 
område med närhet till vand-
ringsleder i fjällen. Stugan har 
fullt utrustat kök, två toaletter, 
dusch, bastu, två sovrum, sovloft 
och altan i söderläge. Det finns 
också ett parhus med två nya 
och fräscha lägenheter med fem 
bäddar i vardera. Bastu, WC 
och dusch.

LAPLAND RETREAT 
Snesudden
+46 (0)70-292 25 37
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
www.martinas-stuga.com
Uthyrning av enkla stugor med 
el, kylskåp, kokmöjligheter. 
Sänglinne och handdukar 
ingår i priset. 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. Skoter eller skidor 
krävs för att ta sig hit. 

STÁKKONJÁRGGA  
FJÄLLSTUGOR
Jaurekaska
+46(0)70-527 68 38
www.aluokta.com
Fjällnära boende med själv- 
hushåll med bra fiskemöj-
ligheter, småviltsjakt och 
skoteråkning. Bra läge även för 
turskidåkning i  orörd fjällurskog 
(Ultevis fjällskog). Stugorna är 
belägna nordväst om Jokkmokk, 
på södra sidan Stora Luleälv 
och i jämnhöjd med Jaurekaska. 
Skotertransport över sjön kan 
ordnas.

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

Fjällstugor STF:
Kungsleden/ 
Padjelantaleden
www.svenskaturistforeningen.se
Samtliga stugor utom  
Sårjåsjaure har stugvärd under 
de perioder de står öppna. 
Övrig tid finns säkerhetsrum 
med övernattnings- och kok- 
möjligheter. 
Skidåkning/skoterkörning 
krävs för att ta sig till de flesta 
stugorna.

STF AKKA FJÄLLSTUGA 
30 bäddar

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 

STF SÅMMARLAPPA 
FJÄLLSTUGA16 bäddar

STF SÅRJÅSJAURE  
FJÄLLSTUGA 8 bäddar

STF TARREKAISE  
FJÄLLSTUGA 26 bäddar

STF VAIMOK FJÄLLSTUGA
26 bäddar

STF VAISALUOKTA  
FJÄLLSTUGA 20 bäddar

Fjällstugor BLT: 
Padjelantaleden
www.padjelanta.com
+46 (0)70-281 30 03
Vintertid står endast ett rum i 
varje stuga öppet. För åtkomst 
av mer boendekapacitet i  
stugorna krävs bokning via  
Badjelánnda Laponia Turism 
ek. för.

ÁRASLUOKTA 32 bäddar

DARRELUOPPAL 36 bäddar

DUOTTAR 32 bäddar

GISURIS 34 bäddar

LÅDDEJÅHKÅ 34 bäddar

STÁDDAJÅHKÅ 18 bäddar

STÁLOLUOKTA 42 bäddar

Stugor BLT: Muddus 
www.laponia.nu
Muddus/Muttos nationalpark 
är de gamla skogarnas och de 
stora myrarnas land. Det finns 
inga markerade vinterleder i na-
tionalparken, men de isbelagda 
myrarna och snöklädda skogar-
na lockar många skidåkare som 
skidrar mellan stugorna som är 
öppna året om. Vintertid når du 
lättast nationalparken österifrån 
via Sárggavárre (Sarkavare) 
eller Urttimjávrre (Urtimjaur) som 
ligger längs med Messaurevä-
gen. Vägarna till Sárggavárre 
och Urttimjávrre är plogade.

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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Aktiviteter

ARCTIC WELLNESS  
SUDIO, YOGA ON ICE
Lappstavägen 9, Jokkmokk
Tel. + 46 (0)70 567 70 92
Arctic Wellness Studio erbjuder 
Yoga klasser, pump, spinning,  
cirkelträning och andra upplevel-
ser i vårt arktiska klimat. Arctic 
Wellness finns här för lokal- 
befolkningen men även för dig 
som är på resande fot. Hjärtligt 
välkommen till en härlig stund!

C/O SÁPMI 
Jokkmokk
sapmirenovilt.se
Tel. +46 (0)70 273 75 78
Ett möte med den samiska kul-
turen, renen, renskötsel och den 
samiska maten. Besök familj 
Länta, som tar emot sina gäster 
till sitt vinterläger, samesijdda,  
i Vaimat, 13 km söder ifrån 
Jokkmokks center. 

DRIVERS PARADISE 
Solgatan 45, Jokkmokk  
+46 (0)73-807 82 45 
www.driversparadise.se 
Upplev Norrland och kör 
fullt förberedda rallybilar på 
is! Alla våra körprogram är 
skräddarsydda för att matcha 
både nybörjare och erfarna 
chaufförers behov.

ENBOM OUTDOOR 
Notudden 119, Mattisudden 
+46 (0)70-545 01 23
Hundslädesturer i Jokkmokk.

ESSENSE OF LAPLAND
Sirkasgatan 4, Jokkmokk
+46 (0)72-234 89 88
www.eolapland.se
Eva Gunnare, lappländsk matkre-
atör bjuder dig på en mångsinnlig 
upplevelse fylld med inspira-
tion. Du kan både köpa Evas 
produkter och boka henne för en 
spännande smakföreställning.

FISKFLYG
Porjus
+46 (0)973-400 32
www.fiskflyg.se
Fiskflyg är ett helikopterföretag 
med vinterbas i Projus. Därifrån 
utför de snabba och smidiga 
helikopterflygningar inom vår 
fantastiska fjällvärld.

FROSTY TRAILS
Kåskats 34, Vuollerim
+46 (0)73-028 47 83
www.frostytrails.com
Frosty Trails är specialiserad för 
längre hundspanntourer i den bo-
reala skogen och genom fjällen.

JOKKMOKK  
ARCTIC DREAM
Älvsbo 7, 962 99 Jokkmokk
+46 (0)76-243 36 46 
www.jokkmokkarcticdream.se
Hjälper dig att skräddarsy 
dina aktiviteter året om inom 
Destination Jokkmokk.

JOKKMOKKGUIDERNA
Skabram 201, Jokkmokk
+46 (0)70-684 22 20
jokkmokkguiderna.com
En Siberian Husky kennel med 
närmare 50 Siberian Huskies 
och tre Border collies. Företa-
get erbjuder hundspannsturer, 
guidade turer och expeditioner.

JOKKMOKK MOUNTAIN 
TRAVELLERS
Mattisudden 
+46 (0)70-544 45 38
www.jmtjokkmokk.se
Erbjuder allt från kortare 
hundspannsturer med fika eller 
mat till veckoturer där ni får 
lära känna hundarna närmare 
och lära er att köra eget spann. 
Övernattning i stuga eller tält.

JÅHKÅMÅHKE  
YOGA & MMA
Lappstavägen 9, Jokkmokk
jokkmokkyoga.com
På Jåhkåmåhke Yoga & MMA 
är du välkommen att yoga 
och träna kampsport i grupp 
eller som personlig träning. 
Nybörjarvänlig träning för 
motionärer. Vi erbjuder också 
härlig massage och zonterapi. 
Här finns något för alla! 

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 
kulturupplevelser.

LAPONIA ADVENTURES
Skabram, Jokkmokk
+46 (0)70 260 05 37
www.laponiaadventures.com
På Laponia Adventures hjälper 
vi dig att uppleva Jokkmokk 
och världsarvet Laponia.  Vi är 
specialiserade på att organise-
ra turer och expeditioner men 
erbjuder även uthyrning, hjälp 
med planering och säkerhet 
samt organiserar fjälltranspor-
ter och logistik. 

NATIVE LAPLAND
Årrenjarka, Kvikkjokk
+46 (0)73-020 30 03 
www.buljo.se
Samiskt guideföretag som med 
utgångspunkt från den vackra 
fjällbyn Årrenjarka erbjuder 
turer med hundspann, skoter 
och skidor.

NILS-MATTO AIRA
Akkatsgatan 19, Jokkmokk
+46 (0)70-569 44 30
Följ med på ett guidat besök 
i renhagen. Du får hjälpa 
Nils-Matto att mata renarna, 
leda härken och fotografera. 
Lyssna till intressanta berättel-
ser om livet som renskötare och 
om den samiska kulturen. Bokas 
dagen innan via telefon.

NJALGGE 
www.njalgge.com
Möt renskötare Helena Länta 
samt matkreatör Eva Gunnare, 
som bjuder er på en resa genom 
årstiderna i berättelser, bilder 
och inte minst smaker från den 
lokala och rena naturen.

NORDVALL FISHING
+46 (0)70-221 59 60
www.nordvallfishing.com
Isfiskeguidning, dagsturer, fiske 
efter öring, harr, röding, abborre 
och gädda. Skidtur till Muddus. 

NYFIKEN PÅ SÁPMI?
+46 (0)73-819 89 84
Familjen Pittja välkomnar besö-
kare att följa med till rengärdet 
och hjälpa att mata renarna. Ta 
tillfället att lära känna några 
av renarna och ta del av samisk 
kunskap. Bokas dagen innan 
via telefon.

SAMELANDSRESOR
Klockarvägen 1, Jokkmokk
+46 (0)971-106 06
www.samelandsresor.se
Erbjuder äventyrsresor såsom 
skotersafari i Jokkmokks närom-
råde och kring världsarvet Lapo-
nia. Erbjuder även uthyrning av 
skotrar, bilar, bussar, släpvagnar 
och tältkåtor.

SILBA SIIDA 
+46 (0)70 665 61 67  
www.silba.se
Samiska upplevelser i Jokkmokk. 
Vid den sprakande elden i 
kåtan får du lyssna till jojkerna, 
njuta av utsökt samisk mat och 
lära dig mer om kulturen och 
traditionerna.

STADSVANDRING
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 samiska 
kyrkan. Tid: 1,5—2 timmar.

VILDMARKSBYN  
SOLBERGET 
Solberget 1, Nattavaara
+46 (0)70-293 58 87
www.solberget.com
Upplev livet i vildmarksbyn 
Solberget, 20 km till 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.

YOGA VICINO
Jokkmokk
Tel: +46 (0)73 934 05 58
vicino.se
Erbjuder yoga, gruppträning, 
personlig träning och Feng Shui. 
Skräddarsydda tjänster utifrån 
önskemål och behov. För alla 
oavsett tidigare vana eller nivå. 
Varmt välkommen!
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Restauranger & caféer

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

Restaurang
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 hotel-
let mitt i centrala Jokkmokk. 

HOTEL JOKKMOKK
Solgatan 45, Jokkmokk
+46 (0)971-777 00
Meny med råvaror från vårt 
lokala skafferi.

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

JOKKMOKK ARCTIC DELI
Berggatan, mitt  
i centrala Jokkmokk.
+46 (0) 70-200 34 13
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.

KVIKKJOKK  
FJÄLLSTATION
Storvägen 21, Kvikkjokk
+46 (0)971-210 22
Frukostbuffé, lunch, á la carte 
och trerätters middag. Kolla 
öppettider på hemsidan,  
kvikkjokkfjallastation.se

LANGAS CAMP  
BJÖRKUDDEN
Björkudden
+46 (0)973-410 16
Meny av vilt och fiskrätter som 
erbjuds till grupper och större 
sällskap. Egna råvaror från 
fjäll, skog och sjö. Middagar 
förbokas.

MARADONAS SPORTSBAR
Västra Torggatan 12 
+46(0) 971 100 08
Dagens lunch mån-fre, Á la 
Carte, pizza. StorbildsTV.

MURJEKS  
HEMBYGDSFÖRENING
Murjek
+46 (0)976-200 97
Dagens lunch, café. Förbeställ-
ning på helger.

PIZZERIA  
LILLA PARADISET
Storgatan 28, Jokkmokk
+46 (0)971-129 00
Pizza, hamburgare, sallader, 
kebab, öl och vin.

RESTAURANG ÁJTTE
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-170 91
Dagens lunch, rätter med lokal 
anknytning.

RESTAURANG  
ARCTIC COLORS
Strömgatan 45, Porjus
+46 (0)70-629 48 33
Brett sortiment av hemlagad 
mat med lokala ingredienser 
och matlagning på het lavas-
ten. Förbokning.

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

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

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. Kolla öppettider 
på hemsidan, saltoluokta.se

STF JOKKMOKK/ÅSGÅRD
Åsgatan 20, Jokkmokk.
+ 46 (0)70-366 46 45  
I vandrarhemmets restaurang 
kan grupper förboka middagar 
lagade av lokala råvaror och 
med kärleksfull hand. Kontakta 
vandrarhemmet för menyförslag 
och bokning.

CITY KONDITORIET
Storgatan 28, Jokkmokk
+46 (0)971-106 50
Klassiskt café med smörgåsar, 
bakverk, glass, varma och kalla 
drycker.
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K & M IN
Kåbdalis 402, Kåbdalis 
+46 (0)928-500 00
Bageri med hembakt bröd,  
café med smörgåsar och  
enklare maträtter.

VUOLLERIMS  
HEMBYGDSGÅRD
Vuollerim
+ 46 (0)70-636 11 43
Kaffe, pajer och lättare mål-
tider. Öppen sommartid och 
på vintern för grupper enligt 
överenskommelse.

CAFÈ GASSKAS
Porjusvägen 7, Jokkmokk
+46 (0)70-365 97 48
Lokal mat, pub med livescen 
som gästas av artister från 
Norr. Bra kaffe och gott fika. 
Hög mysfaktor.
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Shopping

ÁJTTE MUSEISHOP
Kyrkogatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-170 70
www.ajtte.com 
Ájtte museishop har ett brett 
utbud av slöjd, smycken, hem- 
inredning, böcker, hudvård, 
kläder och lokala produkter. 

BAGGEBYGG AB/BOLIST
Lappstavägen 14, Jokkmokk  
+46 (0)70-276 64 46
Den lokala bygg- och järn- 
handeln. 

BIRGERS KNIVAR
Hantverkargatan 15,  
Jokkmokk 
+46 (0)70-328 65 26
www.birgersknivar.se 
Knivmakare med butik och 
verkstad på gården. Ring gärna 
i förväg.

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 hud-
vårdsprodukter, 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
Porjusvägen 9, Jokkmokk 
+46 (0)70-297 22 84 
www.fjallriket.se
Samisk presentbutik med allt 
från samisk inredning till skor.

GAMLA APOTEKET
Västra Torggatan 15 
+ 46 (0)971-120 80
Försäljning och utställning av or-
tens konst och hantverk. Öppet i 
december och under Jokkmokks 
Vintermarknad. Ring övriga tider.

KVIKK HEM &   
FÖRETAGSDESIGN
Storgatan 2 A, Jokkmokk
+46 (0)971-554 55
Facebook 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. Ring gärna I förväg.

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
Klippgatan 3, Jokkmokk
+46 (0)73-835 21 65
En unik butik i mitten av Jokk-
mokk med textil, inredningsde-
taljer och samisk design. Väl-
kommen till en spännande och 
inspirerande shoppingmiljö.

PORSI BYGGHANDEL
Bodenvägen 11, Vuollerim
+ 46 (0)976-100 07
www.porsibygghandel.se
Inredning, trädgårdsartiklar 
och lokala handarbeten. Bygg-
, järn och färghandel. 

RÖDA KORSETS BUTIK 
”KUPAN”
Föreningsgatan 3, Jokkmokk
+46 (0)971-124 25
www.kommun.redcross.se/
jokkmokk
Second hand butik.

STOORSTÅLKA 
Föreningsgatan 2, Jokkmokk
www.stoorstalka.com
Samisk designbutik som 
säljer egendesignade kläder, 
accessoarer, heminredning, 
garn och vävverktyg.

HANTVERKSBUTIKEN
Porjusvägen 10, Jokkmokk
+ 46 (0)70-371 46 29
Försäljning av textil- och 
skinnslöjd, glas, keramik, 
garn, hornslöjd, knivar, kosor, 
renskinn, sylt, saft, hembakat 
bröd och fika.  

Foto: Maria Klang
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ICA RAJDEN
Berggatan 6, Jokkmokk 
+46 (0)971-101 10
www.ica.se/jokkmokk 
Livsmedelsaffär. 

JOKKMOKKS BLOM-
MOR & BEGRAVNINGS-
BYRÅ
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. 

JOKKMOKKS TENN  
Järnvägsgatan 19,  
Jokkmokk 
+46 (0)971- 554 20 
www.jokkmokkstenn.se
Hantverk med samisk tradi-
tion. Smycken i silver, guld 
och tenn samt bruksföremål. 
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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)70-273 75 78
www.sapmirenovilt.se
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/
Sport- och fritidsaffär som 
har kläder, cyklar, sport-cam-
ping-, fiske- och vandrings-
artiklar.

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.

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. 
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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
Fly-car.de
+46 (0) 70. 66 01 429 
+49 (0) 65 43. 81 85 3-10
pro-sky.com
+49 (0) 221 92 044 -0

HELIKOPTER
FISKFLYG AB
+46 (0)973–400 32

TAXI
JOKKMOKK TAXI
+46 (0)971–551 20

HYRBIL
SAMELANDSRESOR
+46 (0)971-106 06 

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

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

FÖR MER INFORMATION, 
KONTAKTA JOKKMOKK 
TURISTINFORMATION.

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

Event

ÁJTTE SVENSKT FJÄLL- 
OCH SAMEMUSEUM
Kyrkogatan 3, Jokkmokk 
+46 (0)971-170 70
www.ajtte.com
Samekultur och fjällvärld i 
vackra och spännande utställ-
ningar.

Museer

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

NORDENSKIÖLDS- 
LOPPET
www.redbullnorden-
skioldsloppet.se
Världens första och längsta 
skidlopp. Arrangerades första 
gången år 1884 i Jokkmokk.

Matproducenter

ESSENSE OF LAPLAND
Sirkasgatan 4, Jokkmokk
+ 46 (0)72-234 89 88
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.

JOKKMOKKS KORV  
& RÖKERI
Hantverkargatan 71,  
Jokkmokk 
+46 (0)971-102 17
www.jokkmokkskorv.se
Prisbelönt charkuteri- 
produktion. Charkuterierna 
finns att köpa på livsmedels- 
butikerna i Jokkmokk.

MATHANTVERKSHUSET 
VUOLLERIMDELIKATESSER
Bodenvägen 18, Vuollerim
+ 46(0)70-660 30 25 Agnes
+46 (0) 976 100 03
www.mathantverkshuset.se
Här ystas Sveriges nordlig- 
aste hårdost Gärda på ren 
obehandlad fjällkomjölk från 
Vuollerim Gård. Bronsvinnare 
i World Cheese Award 2018. 
Unika delikatessprodukter som 
Vuollerimrulle och Vuollerim- 
paj. Försäljningsställen, se hem-
sidan. Studiebesök? Kontakta 
info@laplandvuollerim.se

SÁPMI REN OCH VILT
Hantverkargatan 71, Jokkmokk
+ 46(0)76-812 56 91
www.sapmirenovilt.se
Familjen Läntas viltbutik som 
förädlar renkött men också  
annat vilt från Jokkmokks 
närområde.

UTSI REN
Västra Strand, Porjus
+ 46 (0)70-398 65 85 
www.utsiren.se
Förädlar renkött och säljer i  
butik och online. 

Foto: Ludvig W
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JOKKMOKKS  
JULMARKNAD
www.jokkmokksjulmarknad.se
Traditionell julmarknad i  
centrala Jokkmokk i december.

Foto: Ludvig W
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JOKKMOKKS BRYGGERI  
– ARCTIC CRAFT BEER 
www.jokkmokksbryggeri.se
Arktiskt hantverksöl av ekologis-
ka råvaror med smaker av lokal 
kultur och natur.Finns lokalt 
hos: Hotel Akerlund, Hotell 
Jokkmokk, ÅrreNjarka Fjällby, 
Saltoluokta fjällstation, Jokk-
mokk Vandrarhem, Jokkmokk 
Arctic Deli och Stora Sjöfallet.
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JOKKMOKKS BÄR
+46 (0)70-280 68 50
www.jokkmokksbar.se
Förädlar traktens bär till sylt, 
drycker och annat gott. Alla pro-
dukter finns att köpa på Gamla 
Apoteket, ett urval på Ájtte och 
ICA i Jokkmokk.

Med reservation för eventuella ändringar och fel.
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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 världens största bräckvattenskärgård med tusentals öar. Sand-
stränder, 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

Välkommen till Sveriges nordligaste destination!
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Jokkmokks  
Turistinformation
Västra Torggatan 11
962 85 Jokkmokk
Tel: +46 (0)971 222 50
E-mail: visit@jokkmokk.se
www.jokkmokk.se/turism

Upptäck mer av Jokkmokk/Discover more 
www.destinationjokkmokk.se

instagram.com/destinationjokkmokk
facebook.com/destinationjokkmokk


