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Márkanbáiki – Samiskt friluftsmuseum 
På dagsbesöksmålet Márkanbáiki i Jukkasjärvi hälsar vi dig varmt välkommen – bures boahtin! Här möts renar och 

samisk kultur, dåtid och nutid, lek och lärande, konst och hantverk, och givetvis traditionella och moderna smaker. 

En för den nyfikne besökaren i Sápmi, oavsett ålder, livsberikande upplevelse som berör alla sinnen. 

 

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, och/eller anslut till vår 

schemalagda guidade tur. 

 

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. 

 

Våra mest uppskattade följeslagare, renarna, befinner sig på bete här vid Torneälvens strand och det är en fantastisk 

upplevelse att kunna komma renarna, som är anpassade till livet i Arktis’ tuffa miljö, så nära. 

Den guidade turen ’Guossi’, som betyder gäst, är ett perfekt tillfälle att få en introduktion till Sápmi och rennäringen. Vår 

guide kommer leda dig genom museiområdet och gemensamt mata renarna med dig! 

 

I Café Sápmi, vår stora restaurangkåta med eldstad i mitten, 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 renskinn, 

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. 

 

 
ÖPPET Dagligen, 10.00 - 16.00: 7 nov 2022 - 16 april 2023. 24 dec öppet till 13.00. 

 Café Sápmi håller öppet 11.00 - 16.00, köket stänger 15.30. 

ENTRÉBILJETT:     Vuxen: 230 kr. Barn (3-12 år): 115 kr. 

Student/Senior (65+): 190 kr. 

Småbarn (0-2 år): gratis i sällskap av betalande vuxen. 

 Fri entré till café och butik. 

RENFODERPÅSE: 50 kr. 

GUIDAD TUR ’GUOSSI’: Ett guidat museibesök med renmatning; kan endast köpas som tillägg till entrébiljett. 
  Tid: 10.15 - 11.00. Begränsat antal platser. 

  Vuxen/Student/Senior: 100 kr. Barn (3-12 år): 50 kr. Gratis för barn upp till 2 år.  

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. 

GRUPPER: Olika grupparrangemang mot förfrågan. 


