
För mer information:  
Tel: +46 (0)973-220 20 
Mail: naturum@laponia.nu 
www.laponia.nu/naturum 
www.facebook.com/naturumlaponia

Öppet 
12 JUNI-31 AUGUSTI  
ALLA DAGAR kl. 10-18.  
1-24 SEPTEMBER 
TORSDAG-SÖNDAG kl. 10-18.  
Fri entré!

PROGRAM SOMMAR/HÖSTSOMMAR  2017
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Naturum ligger på udden Viedásnjárgga i 
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark. 

Utgångspunkterna för att ta sig hit är  
Gällivare och Jokkmokk. När du har svängt 
av från väg E45 strax norr om Porjus är det 
92 km till naturum. Från parkeringen är det 
300m att gå ner till naturum.

Länstrafikens buss 93 från Gällivare går 
dagligen under perioden 16/6-24/9.

Från STF Saltoluokta Fjällstation går det 
även båt direkt till naturum under vissa 
dagar i veckan under perioden 17/6-23/9. 

Hitta hit!

Världsarvsvandring
Följ med ut på en guidad tur i området kring Viedás där

vi berättar mer om världsarvets geologiska historia såväl 

som människans historia. Vi berättar och upplever natu-

ren och den levande samiska kulturen. Vi bjuder på fika 
längs vägen. Pris 100kr.

Livet i kåtan
Kom och sätt dig ner med oss i tältkåtan och hör oss be-
rätta mer om den traditionella samiska byggnaden och 
den ultimata fjällbostaden. Vi kokar kaffe över elden. 
Pris 50kr. 

Daglig visning av utställningen kl. 15.00
Få en introduktion till vår utställning och passa på att  

ställa dina frågor om världsarvet. 

Bildspel och film
I vårt bildspel får du tre olika berättelser från Laponia.  

Bildspelet är 14 minuter och finns på lulesamiska, svenska 
och engelska. Bildspelet visas kl. 10.30 och 15.30 och vid 

förfrågan. Genom våra 16 porträttfilmer med personer som 
lever, verkar eller är på besök i Laponia får du en fantastisk 
känsla för världsarvet.

Café 
Passa på att njuta av en fika framför världsarvets mäktiga 
vyer. Inne på naturum finns vårt café där vi bland annat 
erbjuder gáhkko med matigt pålägg, våfflor med sylt och 
grädde, hembakat fikabröd och nybryggt kaffe. Vi har även 
försäljning av godis och kall dryck för din fortsätta färd i 

Laponia. 

Naturum Laponia är porten till världsarvet.  

Lär känna fjällen, skogarna och myrarna.  
Följ årstidsväxlingarna och få insikt i varför renen 
står mitt i den samiska kulturen. På naturum 
Laponia får du lära dig mer om allt det här,  
men inte minst får du en ingång till hur du kan 
upptäcka världsarvet på egen hand. 

På naturum har vi utställningar, läshörna, 
barnaktiviteter, butik, café och mycket mer.  
Kombinera ditt besök på naturum med en dagstur 
eller stanna här för fika på vägen upp till fjälls.

Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!



12  LÖRDAG 11.30-12.00 Pyssel 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

  14.00 Björnspillningsinventering 2016 

13  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

14  MÅN-TOR Axel Hamberg-vecka i Boarek 

  I samarbete med Svenska Fjällklubben. 

18  FREDAG 16.00-17.00 Fredagsmys 

19  LÖRDAG 11.30-12.00 Naturbingo 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

   14.00 Axel Hamberg och hans forskning i  Sarek 

  Håkan Hultberg berättar mer om forskaren Axel  
  Hamberg och hans forskning i Sarek. Gratis. 

20  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

26  LÖRDAG 11.30-12.00 Rena Fakta och lassokastning 

  15.00-18.00 Världsarvsvandring 

27  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

September
2  LÖRDAG 11.30-12.00 Pyssel 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

3  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  14.00 Svampens Dag - Föredrag och bildvisning   

  med Sonja Kuoljok, Sveriges Mykologiska Förening

  Under sommaren 2016 har Sveriges mykologiska   
  förening inventerat svampar i Badjelánnda. Sonja Kuoljok   
  berättar om resultatet från inventeringen och mer  
  allmänt om fjällsvampar. Passa på att   
  ställa dina frågor.

9  LÖRDAG 11.30-12.00 Naturbingo 

  12.00-15.00 Kulturarvsdagen  

Foto: Staffan Widstrand

9  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

15  LÖRDAG 11.30-12.00 Rena Fakta och lassokastning 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

16  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

21  FREDAG 16.00-17.00 Fredagsmys 

22  LÖRDAG 11.30-12.00 Pyssel 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

23  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

29  LÖRDAG  11.30-12.00 Naturbingo 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

30  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

Augusti
4  FREDAG 16.00-17.00 Fredagsmys 

5  LÖRDAG 11.30-12.00 Rena Fakta och lassokastning 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

  16.00 Filmvisning: Sameblod 

  Den 9 augusti firas den internationella   
  urfolksdagen och i samband med den visar   
  vi Amanda Kernells prisbelönta dramafilm   
  Sameblod. I filmen följer vi den sydsamiska   
  tonåringen Elle Marja, som efter rasbiologiska   
  undersökningar i skolan flyr det samiska och   
  lämnar Sápmi. Gratis. 

6  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund      

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan 

Juni
16  FREDAG 16.00-17.00 Fredagsmys 

17  LÖRDAG 11.30-12.00 Naturbingo 

18  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

24  LÖRDAG 11.30-12.00 Rena Fakta och lassokastning 

  14.00 Att färdas till fjälls - Bertil Pittsa berättar

  Bertil Pittsa, renskötare i Unna tjerusj sameby, berättar   
  om livet till fjälls och om de növändiga kunskaperna   
  för att färdas till fjälls. Gratis.  

25  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

30  FREDAG 12.15 Konsert - folkmusikveckan på naturum 

  I samarbete med STF Saltoluokta fjällstation och   
  Saltoluokta Folkmusikfestival anordnar vi för tredje året i   
  följd en konsert på naturum. Kom och lyssna till en   
  gripande konsert med Mirja Palo i världsarvet. STF   
  anordnar båttransport. Gratis. #Saltofolk

Juli
1  LÖRDAG 11.30-12.00 Pyssel 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

2  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

  13.00-14.00 Guidning: Livet i kåtan  

7  FREDAG 16.00-17.00 Fredagsmys 

8  LÖRDAG 11.30-12.00 Naturbingo    

  13.00 Norrbottnisk själ -  Föreställning med Mirja Palo

  Med gnistrande kantelespel och gripande sång    
  framför Mirja musik hämtad ur den norrbottniska själen,   
  och ger oss en upplevelse av från uråldriga tallar till   
  sprakande norrsken. Långt från den urbana normens   
  spelrum. Gratis. 

  14.00-17.00 Världsarvsvandring 

PROGRAM NATURUM

10  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

16  LÖRDAG 11.30-12.00 Rena Fakta och lassokastning 

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

17  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

23  LÖRDAG 11.30-12.00 Pyssel  

  13.00-16.00 Världsarvsvandring 

24  SÖNDAG 11.30-12.00 Sagostund 

 Sagostund
Vi samlas och berättar om Stállo, 
Plupp och andra figurer från 
sagorna. 

 Rena Fakta och lassokastning
Vad vill du veta om renen? Vilka 
av renarna som har horn eller 
hur de gör för att inte frysa? Vi 
reder ut dina fenfunderingar. 
Naturums lassoexperter lär dig 
också hur man  kastar lasso på 
renhorn. Fo
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  Axel Hamberg-vecka i Boarek
Välkommen till öppet hus i   
Hambergstugan i Boarek 14-17/8. Lär 
dig mer om Axel Hambergs Sarek- 
projekt, stugornas användning,  
tragedin på Bårddetjåhkkå 1917, fjäll-
väder och mycket mer. Vi anordnar 
också en topptur till observatoriet på 
Bårddetjåhkkå. Under lördagen 19/8 
hålls en föreläsning på naturum. För 
detaljerat program se www.laponia.

  Kulturarvsdagen: Stuor Muorkke - 
platsens berättelser

Välkommen till en dag med fokus 
på berättelser från området kring 
Viedás/Vietas och Stuor Muorkke/
Stora Sjöfallet. Vi har bjudit in 
berättare med relation till området 
som delar med sig av sina minnen. 
Vi välkomnar också allmänheten 
att komma in och dela sina  
berättelser och bilder. Vi bjuder på 
enklare lunch och fika under da-
gen. Mer info på www.laponia.nu 
och www.raa.se/kulturarvsdagen.  

Illustration: Marianne Karlsen
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 Björnspillningsinventering 2016
Under 2016 samlades spillningsprover 
från björn in av jägare, renskötare 
och friluftsfolk. Alexander Winiger, 
rovdjurshandläggare på Länstyrelsen 
Norrbotten, berättar om resultaten 
av inventeringen som ligger till grund 
för förvaltning, skadeberäkning och 
jaktkvoter. Passa på att ställa dina 
björnfrågor. 

 Naturbingo
Vi spelar bingo genom 
att ge oss ut i naturen 

och få ihop en bingorad.

 Pyssel
Kom och pyssla med oss i vårt pyssel-
rum. Vi pratar om allt det vi får gratis 
av naturen och varför vi behöver det. 

Illustration: Marianne Karlsen

 Fredagsmys
Vi myser i filmsalen med popcorn  
och tittar på djurfilmer. 

ALLA BARNAKTIVITETER ÄR GRATIS!

L Ö R D A G  

9 SEPTEMBER  
KLOCKAN 10.00-16.00

Foto:  Okänd, (UUB) 


