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Márkanbáiki – Samiskt friluftsmuseum 
Dagsbesöksmålet Márkanbáiki är annorlunda på våren. Giđđageassi, vårsommaren, gör sitt intåg. Renarna betar inte 
här just nu utan befinner sig efter vintern på andra marker. Tövädret gör att våra utomhusutställningar kan stundvis 
vara något svåråtkomliga pga. snösmält vatten, dock ökar tillgängligheten med var dag. Elden i charmiga Café Sápmi 
brinner och både lunch och fika serveras; butiken med slöjd- och deliförsäljningen håller också öppen. Bures boahtin – 
Välkommen! 
 
Upptäck Márkanbáiki-området, som ligger på Jukkasjärvis ursprungliga samlings- och marknadsplats, i egen takt och på 
egen hand med hjälp av den skyltade och lättlästa informationen på både svenska och engelska.  
I våra utomhusutställningar kan du lära dig om samernas kultur, traditioner, klädsel, olika redskap, det nomadiska 
levnadsättet och de renskötande samernas historia. Dessutom kan du titta på konst, promenera längs vår korta natur- 
och kulturstigsslinga samt njuta av det vackra landskapet. Lekplatsen Mini Sápmi bjuder in barn till egna upptäckter. 
Tillgången till utomhusområdet styrs av vårens töväder och kan vara begränsad. 
 

Giđđageassi, vårsommaren, är årstiden när solen börjar värma, och barmarken sakta men säkert tittar fram medan 
tövattnet söker sin väg. Grönska och växtlighet är på väg, fåglarna kvittrar. Tiden är inne för städ och upprustning efter 
den långa och hårda vintern. Däremellan är det tid för välförtjänta pauser för att sittande på ett renskinn utomhus med 
en kopp rykande färskt kokkaffe i handen njuta av dom första skivor av delikatessen färskt, torkat renkött på gáhkku-
bröd. 
 

I Café Sápmi, vår stora restaurangkåta med eldstad i mitten, och på vår uteservering kan du avnjuta traditionell samisk 
mat och fika med modern twist. Renkött och fisk är viktiga delar i den samiska matkulturen som handlar om ren smak, 
kvalitet och god omsorg om djur och natur. Så varför inte runda av ditt besök med en lokal matupplevelse i härlig miljö? 
Vi serverar även spännande bärdrycker och byns bästa kokkaffe. 
Viss variation i utbudet kan förekomma beroende på säsong och råvarutillgång. 
 

I butiken hittar du lokalt producerade slöjdalster såsom horndesign, samiska silversmycken, läderarmband och renfällar, 
men även ett noga utvalt sortiment av deliprodukter från Swedish Lapland. Köp något med dig som minne eller present 
och stötta därmed traktens kreatörer och hantverkare. 
 

Renarna befinner sig längre bort i fjällnära miljö och vajorna, renhonorna, förbereder sig inför kalvningen under 
miessemánnu, maj månad, och den långa vandringen med flocken mot sina sommarbetesmarker därefter. 
Till sommarsäsongen, som kickar igång den 6 juni, är en del av renhjorden tillbaka i Jukkasjärvi igen. 
 

 

 
ÖPPET: Tisdag till lördag, 10.00 - 16.00: 22 april - 4 juni 2022. Söndag och måndag stängt. 
 Café Sápmi håller öppet 11.00 - 16.00.00, köket stänger 15.30. 
 

FRI ENTRÉ:  Pga. vårens töväder kan det vara blött på utomhusområdet, dvs tillträde är något begränsat, och 
renarna är frånvarande. 

 

ADRESS: Marknadsvägen 2, SE-981 91 Jukkasjärvi. Bredvid Jukkasjärvi kyrka och 900 m från Icehotel. 
 15 km från Kiruna Airport och 20 km från centrala Kiruna. Lokalbuss 501, hållplats ’Jukkasjärvi 

kyrkan’. 
 

KVALITET:  Nature’s Best, Sápmi Experience och Sustainable Arctic Destination certifierad. 
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