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Svensk-arktiska relationer 

Vegabesättningens möte med tjuktjer i nordöstra Sibirien 1878–1879

Åsa Olovsson

Fil master Åsa Olovsson är sedan tidigare gymnasielärare, men idag arbetar hon som 
reporter. 2006 fick hon ta emot utmärkelsen Alla tiders historielärare. Artikeln bygger 
på hennes mastersuppsats.

Prognoser om att polarisen är på väg att smälta riktar fokus mot Arktis. Det 
spekuleras kring nya sjövägar, men också om vilka som blir nya aktörer i 

världsekonomin. För ett par år sedan kunde vi läsa i pressen om hur Ryssland 
satt ned foten i Arktis. Med ubåt tog man sig ned till havsbotten vid Nordpo-
len, där man placerade en flagga. Dessa anspråk på en utvidgad gräns handlade 
om möjligheten till framtida vinster inom olja och gas. En av projektets intres-
senter var den svenske miljardären och affärsmannen Frederik Paulsen, som in-
vesterat miljonbelopp för att få följa med ett av de ryska farty gen.1

De ekonomiska, men också politiska och sociala, banden som finns idag 
mel lan ursprungsbefolkningar i polarområdet och representanter från olika 
stater, institutioner och organisationer kan sökas i historien. För drygt hund-
ratrettio år sedan genomfördes, under svensk ledning, Vegaexpeditionen. Far-
tygets framfart hindrades av isen och Vega övervintrade under tio månader 
1878–1879 i det sibiriska Arktis. På så vis ägde ett kulturmöte rum mellan  
be sättningen och Tjuktjerhalvöns invånare. De resande skrev ned sina  
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erfarenheter i representationer som expeditionsrapporter, dagböcker och artiklar.2  
Tidigare tolkningar av dem har fokuserat på polarforskaren. Seglat sen har om-
talats som ett paradnummer och Vegas män har hyllats som hjältar, vilka klarat 
en lång infrysning, gjort mängder av vetenskapliga upptäckter och lyckats med 
den geografiska bedriften att som första fartyg ta sig genom Nordostpassagen. 
Men den förklaringen är lika fastfrusen som Vega var i polarisen. 

Inspirerad av postkoloniala perspektiv och genom kulturanalys har jag gran-
skat nämnda representationer. Framförallt studeras de etniska relationerna 
mellan expeditionens medlemmar och tjuktjerna, dvs. den interaktion som 
ägde rum under fartygets vinterkvarter. Ursprungsfolk betraktades av samtiden 
som vildar från en primitiv periferi, vilka var underordnade all form av civilisa-
tion. Av det skälet ledde mötet till distinktioner och till att föreställningar om 
arktiska folk fortsatte att vara stereotypa och fördömande. Men här och var 
skymtar relationella sidor, som handlar om att det fanns en gemenskap mellan 
Vegas män och de tjuktjer de sammanstrålade med. Därtill var de expeditionen 
behjälplig på många sätt.

I föreliggande forskning aktualiseras frågor som rör kommunikation och 
umgänge. Här studeras verksamheter samt vilka resultat och reaktioner dessa 
genererade. Likaså undersöks vad expeditionen representerade: Hur Vegas män 
såg på tjuktjerna; men också hur de förstnämnda såg på sig själva. Detta ställs 
i relation till interaktionen de etniska grupperna emellan. Härtill följer en titt 
på de historiska sammanhangen, dels rörande expeditionen som företeelse i sin 
samtid, dels kring de ursprungsfolk de avsåg studera.

Vegaexpeditionen och dess representanter

Vegaexpeditionen genomfördes i ett tidsskede då forskning i Arktis var på 
frammarsch. Vita ytor på världskartan var högintressanta. Sverige var en polar-
forskande nation. Runt förra sekelskiftet genomfördes ett tjugotal svensk ledda 
seglatser till Arktis från 1860-talet och femtio år framåt. Några av de mer kän-
da expeditionerna gick till Spetsbergen och Grönland. Innan Vegas seg lats ge-
nom Nordostpassa gen och runt Eurasien fullbordades hade några resor gjorts 
fram till floden Jenisejs mynning i Ryssland. När väl po lerna var ut forskade 
blev det för svensk del inga fler om fattande seglatser i det arktiska områ det.3 
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Motiven till Vegaexpeditionen var främst veten skapligt inriktade. Men den av-
såg även att tillgodose handelspolitiska intressen i prövandet om Nordostpas-
sagen var en tänkbar sjöväg för handel samt om det fanns möjliga naturresurser 
för exploate ring. I konkurrensen med andra polarforskande nationer utgjorde 
expeditionen också en territoriell markering. Härtill var den en geo grafisk be-
drift.4 

Vega var en tremastad ångdriven bark byggd som valfångstfar tyg 1873 i Bre-
merhaven i Tyskland. Hon köptes in av AB Svenska ishavet och inför den före-
stående seglatsen iordninggjordes hon vid Karlskrona ör logsvarv. Farty get hade 
tillräckligt med resurser, utrustning och förnö den heter för att vara till sjöss un-
der ett års tid.5 Den stundande expeditionen stöddes av den svenske affärs-
mannen Oscar Dickson, men också av Sveriges kung Oscar II. Projektet spons-
rades också av den ryske gruvägaren Alexandr Sibiriakoff från Irkutsk. Han var 
ägare till två guldgruvor. Intressenterna finansierade en tredjedel var av expe-
ditionen. Då liksom nu såg man möjligheter till ekonomiska vinster i Arktis, 
även om anspråken då handlade om individuella habegär mer än kommersiella 
vinster.6 

Expeditionens vetenskapliga le dare var Adolf Erik Nordenski öld, professor 
vid Naturhistoriska muse ets mineralologiska avdelning i Stockholm. Befäl över 
Vega förde löjtnant i kungliga svenska flottan Louis Palander.7 På fartyget fanns 
sammanlagt trettio man, som frivilligt valt att ingå i expeditionen. Nio av dem 
var vetenskapsmän, vilka utom i de svenska fallen också var office rare. Om-
bord fanns även underofficerare, läkare, fångstmän, båtsmän, tim mermän med 
flera befatt ningar. Karaktäristiskt för Vegas besättning var dess multina tionella 
sam mansättning. Utöver Sverige representerades Norge, som var i union med 
Sverige. Därtill deltog en representant från vardera Ita lien och Danmark. Fin-
land – inlemmat i det ryska kejsardömet – var också med.8

Med Stilla havet som slutpunkt

Både Nordenskiöld och Palander hade ingått i tidigare polarexpeditio ner. Vid 
ett par tillfällen hade de genomfört seglatser till Norra ishavet, var för de ansåg 
att sjöfart från Atlanten till Sibirien var möjlig. Med Stilla havet som slutpunkt 
var planen att segla genom den svårgenomträngliga passagen i nord ost, när den 
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under sen sommaren var nå gorlunda isfri. Där var genomfarten som be svärli-
gast och där hade aldrig tidi gare ett fartyg passerat.9 

Vega kastade loss den 22 juni 1878. Fartyget gick från Karlskrona via Köpen-
hamn till Göteborg och sedan vidare till Tromsö. I slutet av juli samma år, när 
samtliga deltagare var om bord mönstrade, startade expeditio nen. Inled ningsvis 
förenade sig Vega med Lena, Fraser och Express. Även dessa fartyg var finansie-
rade av Sibi riakoff. De avvek emellertid för andra uppdrag, medan Vega fort-
satte sin planerade rutt i nordostlig riktning. Längs vägen gjorde vetenskaps-
männen olika undersökningar och diverse nya upp täckter. I september 1878 
hade Vega nått fram till nord östra Sibiri ens kust. Där hindrades fartygets fort-
satta framfart av polar isen.10

I närheten av Pitlekaj på Tjuktjerhalvön förberedde besättningen fartyget 
för övervint ring. Denna varade i närmare tio månader. Vinterkvarter hade kun-
nat und vikas om inte drivis vid Nordkap hade tvingat far tyget att stanna någ-
ra extra dygn där. Under infrysningen sammanstrålade besättningen med det  

Namn Titel/grad och utbildning

Almqvist, Ernst Bernhard Medicine kandidat och fartygsläkare

Bove, Giacomo Löjtnant italienska flottan samt hydrograf

Brusewitz, Eric Cornelius Löjtnant och fartygets second

Hovgaard, Andreas Peter Löjtnant vid Kungliga danska flottan 
samt fysiker

Kjellman, Frans Reinhold Filosofie kandidat och botanist

Nordenskiöld, Adolf Erik Professor, vetenskaplig ledare, 
naturgeograf och geolog

Nordqvist, Oscar Löjtnant vid Kejserliga ryska flottan 
samt tolk och zoolog

Palander, Louis Löjtnant vid Kungliga flottan samt fartygschef

Stuxberg, Anton Julius Filosofie doktor samt zoolog

Källa: Thorén 1979 s. 94

Forskare och officerare på Vega 
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sibiriska ur sprungsfolket tjuktjer. Först i juli 1879 hade isen smält så pass att 
expeditionen kunde fort sätta sin resa. Ett par dygn senare var hon det första 
fartyg som seglade genom Nordost passagen. När Vega i början på september 
samma år nådde Yo kohama i Japan inleddes de första hyllningarna.11

Vägen hem kantades av ytterligare gratulationer. I Rom, London och Paris hölls 
påkostade mottagningar till expeditionens ära. När Vega i april 1880 seglade in i 

Manskap på Vega 

Namn Befattning

J Haugan (Norge) Draggförman

Dan Asplund Båtsman och kock

F A Pettersson 1:e maskinist

Rud Nilsson Skeppare

C J Smålänning Båtsman

Olof Öman Matros

Gjerton Carlsson D:o

C Levin Båtsman och hovmästare

P M Lustig Båtsman

Ped Johnssen (Norge) Fångstman

C Ljungström Båtsman

C Carlström Eldare

Sven Andersson Timmerman

Olof Ingelsson Eldare

C Lundgren Matros

Ped Sivertssen (Norge) Fångstman

O Nordström 2:e maskinist

Otto Hansson Matros

Pehr Lind Båtsman

P O Fäste Båtsman

Th A Boström Jungman

Källa: Ekström http://www.grm.se/nordost/hemexp/vegabess.htm
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Stockholm anslöt fartyg i kolonner. Hyllningarna och firandet fortsatte och ny-
heten om Vega spreds över stora delar av världen. Forskningsresultaten och före-
målsinsamlingarna väckte stor uppmärksamhet. I anslut ning till expeditionen gav 
man ut vetenskapliga rapporter och artiklar, översatta till olika språk.12

Naturfyndigheter från den sibiriska kusten var dock ringa. Inte heller fick 
Nordostpassagen något genom slag som handels- och transportled i anslutning 

Vegas resa med start i Karlskrona 22 juni 1878 och mål i Stockholm den 24 april 1880. 
Källa: Wråkberg 2001, s. 12.
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till Vegas genomsegling. Den avtagande uppmärksamheten har förklarats med 
att sjötrafiken för utländska fartyg i området inskränktes till följd av ryska re-
volutionen 1917. Likaså påstås Suezkanalen ha utnyttjats i allt större utsträck-
ning, till sammans med att Transibiriska järnvägen byggdes. Men in tresse för 
framkomlighet längs denna sjöväg uppstod på annat håll. I då va rande Sovjetu-
nionen inve sterade man stora summor i en isbrytar flotta.13

Tjuktjerhalvön och dess ursprungsfolk

Tjuktjerhalvön ligger i Sibiriens nordöstligaste del och är en av världens kal-
laste platser. Till ytan är regionen jämför bar med Frankrike. Den etniska grup-
pen tjuktjer dominerar platsen. Under det att Vega låg i vinterkvarter vid 
Tjuktjerhalvön påträffades drygt 300 av dessa. De allra flesta har förblivit 
anonyma, men några av dem omtalas vid namn. De tjuktjer Vegamännen um-
gicks med var nomader och bodde i enkla tält. Tältplatserna varierade i storlek. 
Tjuktjerna levde av vad havet och tundran kunde ge. Vid brist på mat flyt-
tade de vidare till en annan plats, där tillgången på föda var mer rik. Liksom 
många andra naturfolk var de shamanister. De förbindelser tjuktjerna hade 
med andra omkring den tid när Vega låg infrusen, rörde sig om amerikanska 
och kana densiska valfångare. Med dem bytte de till sig alkohol och tobak och 
själva avyttrade de elfenben, päls och skinn. Genom samman komsterna lärde 
sig tjuktjerna engelska fraser.14

Under Peter den stores tid erövrade Ryssland flera regioner i Sibirien. I 
samband med an nekte ringen av Tjuktjerhalvön blossade flera kon flikter upp. 
Vid ett tillfälle dödades ett ryskt befäl. Med avsikt att hämnas utplånades ett 
stort an tal tjuktjiska bosättningar. Människor i området dödades eller tillfånga-
togs för att bli of fer för slavhandel. Renhjordar jagades bort. Denna med flera 
kampan jer i re gionen har paralleller med fördrivningen av indianer i Nordame-
rika. Under samma år hund rade drabbade även befolkningarna i området själva 
samman.15

Rys sarna förmådde inte helt och hållet införliva Tjuktjerhalvön och drog 
sig tillbaka. Det gjorde att ur sprungsfolken levde relativt avskilt från det ryska 
samhället under 1800-talet.16 Först under sovjettiden införlivades Tjuktjer-
halvön till fullo. Vid den tiden deporterades minst ett par miljoner män ni skor 
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till Gulagläger i regionen, främst som arbetskraft inom gruv när ingen. Även ur-
sprungsfolken i området riskerade att hamna i ar betsläger om de oppone rade 
sig mot den kommunistiska terrorn. Det sägs att trettio procent av allt guld i 
världen utvanns i Kolymabergen un der 1940-talet och för varje kilo förlorade 
en människa livet.17 

Skiss över arktiska regioner. 
Källa: http://arctic-council.org/filearchive/SSBmap.pdf
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I linneansk anda

Kartläggningar och undersökningar i tidigare outforskade områden under 
1800-talet gick tillbaka till Carl von Linnés tid. I denna anda utfördes Vegaex-
peditionens vetenskapliga uppdrag. Vid sidan om bl.a. botaniska, geogra fiska 
och zoologiska veten skapliga under sök ningar beslutade Nordenskiöld också 
att utforska och doku mentera ur sprungsfolk längs Vegas resa. Studierna av 
tjuktjerna blev särskilt omfattande till följd av infrysningen.

Idéer om ras- och kulturmätningar av ursprungsbefolkningar bottnade i sig 
i kolonialismen. Dessa fick ett allt starkare fäste under 1800-talet. Etnografiska 
studier ansågs vid den tiden leda till ökade lärdomar om människans historia. 
I länder som Frankrike, Tyskland och Storbritannien bildades de första antro-
pologiska sällskapen från 1850-talet och framåt. I Sverige skedde motsvarande 
runt 1870-talet. Nordenskiöld var en gagerad i Svenska sällskapet för antropo-
logi och geografis (SSAG:s) styrelse.18

Listan på inflytelserika personer och stilbildare som inspirerade vetenskaps-
männen på Vega är lång. Några exempel utöver Linné är Georg Forster och 
Alexander von Humboldt. De skrev geografiskt inriktade resebe rättelser från 
sina respektive upptäcktsresor under 1700- och 1800-talet. De klassade ur-
sprungsbefolkningars leverne som primitivt. Dessutom fastställdes skillnader 
mellan underordnade och överordnade kulturer i en systematisk ordning, vil-
ket även skedde hos vetenskapsmän som Arthur de Gobineau och Charles 
Darwin. I Sverige forskade Anders och senare Gustaf Retzius på män ni skors 
kranier. De delade in ursprungsbefolkningar i kortskallar respektive långskal-
lar.19 

Det här slaget av forskning användes som teoretiska verktyg när Vegas veten-
skapsmän studerade de främmande kulturer de träffade på. Genom tidigare 
berättelser kunde de luta sig mot en bank av redan befintliga konstruktioner 
och stereotypa bilder av ursprungsbefolkningar.20 Vegaexpeditionen följde ett 
slags kolonialt mönster. Där fanns vetenskaps männen och deras underhuggare, 
här i form av fartygets manskap. Dessutom utnyttjades ursprungsbefolkning-
arna som informanter och de lät sig även undersökas.21 

Nya forskningsrön kring ännu ett ursprungsfolk visades upp i tidskrif ten 
Ymer. Ett stort antal artiklar om tjuktjerna gavs ut åren efter expe ditionens 
genom förande. Studier av ursprungsfolk var förenade med insamling av etno-
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grafiska föremål såsom redskap och kulturella symboler och därmed öpp nades 
möjligheter att visa upp levnadsförhållanden i polartrakterna på museer och 
utställningar.22

De första mötena med tjuktjer

Un der första delen av Vegas resa mötte expeditionen samer och samojeder. 
I bör jan av september 1878, när fartyget hade nått fram till västra delen av 
Tjuktjer halvön påträffade man tjuktjer.23 Nordenskiöld beskriver: ”Nu inträdde 
dock en angenäm om vexling, i det att vi ändtligen kommo i beröring med in-
födingar”.24 Den aktivitet som förefaller ha tagit vid i omedelbar följd efter att 
parterna upptäckt varandra var att: ”Maskinen stoppades, båtarne lade till, och 
en mängd skinn klädda, barhufvade varelser klättrade öfver re lingen…”.25 Ut-
över att tjukt jerna sägs ha embarkera fartyget, skildras de som glada och tjatt-
rande infö dingar.26 Det indikerar att Vegas män använde befintliga diskurser 
om ur sprungs folk samt att man i framställningen velat visa på en diskrepans 
mellan ett primitivt och ett civiliserat beteende. I en annan skildring av händel-
sen av slöjade Vega-Sven att gevärsskott av lossades från fartyget. Han be skriver 
händelsen: 

I dag på morgonen så kom där till oss 3 båtar med människor, de 
var vilda, de ville gå ombord men vi måtte ta oss ett gevär och 
skjuta innan vi kunde styra dän. Deras båtar var av sälhud, de var 
en 30 stycken människor, ludna, bruna fulingar.27

Det första sammanträffandet med tjuktjer skildras även av zoologen och 
löjtnanten Oscar Nordqvist. I hans framställning anas en viss blygsel hos dem 
han mötte. Denna före faller ha släppt ”se dan de fått en sup bränvin och en 
bundt tobak per man.”28 De olika skildring arna låter se att Vega männen upp-
fattade att de själva representerade ett civiliserat folk och att tjuktjerna be fann 
sig i ett pri mi tivt stadium i utvecklingen. Be skrivningarna visar upp en ganska 
enkel och entydig bild av ursprungsfolken.

Ännu fanns inga planer på att övervintra, men utan tvekan månade Vegas 
män om att skapa förutsättningar för goda kontakter. Inte minst märktes det 
genom de gåvor som expeditionens män delade ut till tjuktjerna i form av  
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silvermynt, tobak och lerpi por. Till del gav man också dem socker, avlagda klä-
der och spritdrycker.29 Emellertid upprättade besättningen fler förbindelser 
med Tjuktjerhalvöns invånare. Ett antal tjuktjer beskrivs ha färdats med båt 
fram till Vega i början av okto ber 1878, när hon låg i närheten av Pitlekaj.30 
När vin terkvarter där var ett faktum gästade tjuktjer fartyget med jämna mel-
lanrum. Men besättningen besökte också deras tältplatser. Den allra minsta 
byn bestod av några få tält, medan den största boplatsen hade tjugofem.  
Inledningsvis fanns sju tält i Pitlekaj. Ett halvår senare fanns ingen bosättning 
där längre, då invånarna flyttat till ett an nat område mer rikt på föda.31

Ickeverbal och språklig kontakt

Kontakterna mellan Vegas män och tjuktjerna genererade dels en ickeverbal, 
dels en verbal kommunikation. Olika former av samspel prövades. Ett stående 
inslag var lekar. Detta påvisar att de etniska grupperna kontinuerligt var till-
sammans. Relationerna gynnade de fortsatta kon takterna, men samtidigt blev 

Vegas vinterkvarter 
28/9 1878-18/7 1879 
Källa: Bilaga i Tidskrift 
i Sjöväsendet 1879
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de olika folkens seder och tradi tioner sinne bilder för det som var annorlunda, 
vilket också bidrog till ett skill nadsska pande. Strax innan fartyget blev infruset 
beskriver Vega-Sven ett besök vid en tältplats och hur parterna kommunice-
rade genom gester, imita tion och lek. Som han uttrycker det: ”hade [jag] dom 
att springa än keleken, att banka hud och skinn och hoppa hjort. Sen ställde de 
till en lek på sitt vis”.32

Ett annat ex empel påvisar hur man ska pet under sin lediga tid sökte kontakt 
med tjuktjerna. I dagboken har Vega-Sven skrivit: ”Så gick vi sex tokar i land 
till tjuktjernas tält. Vi hade dom till att dansa. Ingelsson var så tosig med dom. 
De var så lustiga…”.33 Nordqvist berättar om en tillställning där några tjuktjis-
ka kvin nor uppträdde. Hans beskrivning av det visar att han inte riktigt kunnat 
sätta ord på vad han såg. Det var för honom en absolut annorlunda kulturytt-
ring, som dess utom framställs som verkligt erotisk:

En annan dans, som jag sett, är mer en med mimik utförd sång 
än en egent lig dans. Jag såg en gång ett par tschuktschiska qvin-
nor utföra en sådan dans i sittande ställning. De hade klädt af 
sig ända till midjan, så att öfre delen af kroppen var alldeles bar. 
Sången, som utgjordes af regelbundet ut stötta korta, grymtande 
och hesa ljud, beledsagades af kroppens svängande turvis åt hö-
ger och åt venster och armarnas samtidiga sträckande åt samma 
håll.34

När Vega var sam lingsplatsen för umgänge roade flera av fartygets saker 
tjuktjerna. Omvänt fascinerades sjömännen över ursprungsfolkens reaktio-
ner på de för dem främmande föremålen. Palander skildrar en påhälsning i  
officersmässen, dit en tjuktjerhövding med hustru bjudits in. Denne smyckade 
sin makas hår med den guldgalon han fått i gåva. Därtill speglade han sig om 
och om igen.35

För att fira in det nya året hade ett sällskap bestående av både män, kvin-
nor och barn välkomnats till Vega. Där arrangerades en uppvisning av granat-
skjutning. Nordenskiöld beskriver hur kvinnorna skrämts av kanonskotten.  
I skildringen framkommer också att deras sätt att uttrycka fruktan liknade 
väs ter ländska kvinnors manér. Där står att de gett ”sin rädsla till känna med 
unge fär samma åtbörder, som vid dylika tillfällen pläga utmärka det svagare 
och vack rare könet af europeisk ras.”36 I dessa ord framträder en klart markerad  
di stans mellan mäns och kvinnors sätt att bete sig. 
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Den språkliga jargongen utmärktes till en början av att Vegamännen försök-
te göra sig förstådda på ryska och engelska. Ryska visade sig inte alls vara ett 
gångbart språk hos dessa tjuktjer och endast en i det sällskapet kunde några 
engelska räkneord. Nord qvist genomförde studier av tjuktjiska och upprättade 
en ordlista till hjälp för språkinlärningen. Men även andra i be sättningen lärde 
sig alltef tersom tjuktjiska fraser. Därtill visade det sig att några tjuktjer kunde 
svenska uttryck.37

Ett gemensamt ordförråd för kommunikation fram växte så småningom 
fram. Vilket tungomål som utgjorde basen i detta pidginspråk är dock svårt att 
ut reda.38 Nordqvists presenterade språkstudier ger bilden av att det var tjukt-
jiska. I början på mars 1879 hade Vega legat i vinterkvarter i närmare fem må-
nader. Vid det laget syntes de etniska grupperna ha funnit ett fungerande sätt 
att kom muni cera med varandra. Ett par tjuktjer bland dem som Vegamännen 
nu träffade kunde dessutom en del ryska fraser.39 En annan skildring av kom-
munikatio nen, här från botanisten Frans Kjellman, visar att Vegamännen och 
tjuktjerna kommunice rade genom en planlös sammanblandning av språ ken, 
likt hur norr män och ryssar samtalade när de handlade med varandra. Kjell-
man berättar att: 

Samtalet föres på ett språk, af samma slag, synes mig, som den 
i norska finn marken mellan norska fiskare och ryska fiskköpare 
talade ryssnorskan. De förra tro sig, då de använda denna mun-
art, tala ryska, ryssarne åter anse att den vara god norska. Nog 
förestälde vi oss att det tungomål, på hvilket vi till talade tsch-
uktscherna, var tschustchiska [sic], men jag är nästan viss på att 
de å sin sida trodde sig hafva lärt ett för dem nytt språk – vårt 
moders mål. Så hvad beträffar de flesta af oss. Nordqvist, som sär-
skildt lagt sig vinn om att lära sig tschutschiskan talade nog äfven 
enligt deras tanke deras språk.40

Hans jämförelse med russenorsk indikerar att kommunikationen var likvär-
dig på så vis att ord och uttryck hämtades både från européer och från tjuktjer. 
Dock kvar står det faktum att fler än två språk representerades.
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En fabricerad vänskap 

I flera skildringar karaktäriseras relationen med tjuktjerna som vänskaplig, men 
samhörigheten är till stor del fabricerad. Den bygger på föreställningar om att 
européer haft förmåga att upprätta goda relationer med främmande kulturer.41 
Ett exempel visar hur Vegas be sättning beskrivs ha stått på mycket god fot 
med ursprungsfolken. Nordenskiöld låter påskina att:

Vårt första möte med inbyggarne i denna trakt [i Pitlekaj], der vi 
sedermera tillbragte tio långa månader, var å ömse sidor myck-
et hjertligt och bildade ut gångs punkten för ett sär deles godt 
förhållande mellan tschuktscherna och oss, hvilket bibehöll sig 
oföränd radt under hela vår dervaro.”42

Även synen på expeditionens betydelse för tjuktjerna samt hur Vegas män 
ta git sig an dem skildras. Nordenskiöld fram håller att den dagen det blev dags 
för expeditionen att segla vidare ”komme [tjuktjerna] att bittert gråta, hvartill 
de nog också skulle haft goda skäl i betrak tande af de utmärkta sätt, på hvilket 
de behandlades af alla om bord Vega [sic]”.43

Palander talar också om vänskapen till tjuktjerna. Han framhåller att alltse-
dan expeditionen på träffade tjuk tjer första gången ”passerade vi dagligen en 
eller flera infödingbyar och hade be sök av detta god modiga folk.”44

Därtill karaktäriserar han dem som ark tiska natur barn, utan influenser från en 
civilise rad värld. I hans ögon är ursprungsfolken också är liga, vänliga och gäst-
fria.45 Även Kjellman berättar om vänskapen med tjuktjerna. Enligt honom be-
sökte de fartyget regelbundet, ibland kom större skaror på 30-40 per soner.46 Hos 
Vega-Sven omtalas dock inte någon vänskap. Relationen till tjukt jerna framställs 
mycket knapphändigt, trots att hans berättelse visar att han hade nära kontakter 
med tjuktjer dels när det gällde arbete, dels under fri vakter.47

Trots den omtalade vänskapen syns umgänget med tjuktjerna ha skett på oli-
ka villkor. Tjuktjerna fick i all mänhet inte gå ned i fartyget, utan tilläts en dast 
att vistas på däck. Nordenskiöld fram håller att skälet till det var med ”Hän-
syn till renlighet”.48 Ibland gjorde man dock undantag. På liknande sätt gällde 
vissa förbehåll när expeditionen be sökte tjuktjiska bosättningar. Vid ett tillfälle 
i början av vistelsen vid Pitlekaj omtalas att några av Vegamännen avvisats från 
att gå in i tältets sovkammare när de be sökte en tjuktjisk familj. Det hela fram-
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ställs hänga samman med den gränsdrag ning som upprättats för besök på Vega, 
vilket syns ha förargat tjukt jerna så pass att ”en af dem till och med visade lust 
att öfva vedergäll ning”.49 Det här slaget av förpassning beskrivs dock ha avtagit, 
då en rutin med förning in fördes i sam band med besök hos tjuktjerna. Nord-
enskiöld för klarar: ”att ute sluta oss från det inre tältet var för männen ej så lätt, 
då vi vid dylika besök alltid hade med oss sötsaker och tobak…”.50

Alkohol var ett effektivt sätt att få tjuktjerna att falla till föga. Ett par su-
par brukade fungera, men det ansågs inte all tid tillräckligt. Till exempel kos-
tade ett eftertraktat elddon hela åtta styrketårar. Om de fick för mycket al-
kohol syns expeditionsmedlemmarna ha besvärats av att ursprungsfolken blev 
väl närgångna.51 Nordenskiöld understryker hur man ”I säll skap med rusiga in-
födingar fick […] passa väl upp för att ej oförmodadt få sig en kyss af någon 
gammal flottig säljägare.52

Ifråga om besättningens eget alkoholbruk visar spisordningen att det dagliga 
in taget under infrysningen var hela två kvarter rom eller brännvin (ca 65 cl), en 
siffra som låg långt över den årliga genomsnittsförbrukningen för en svensk un-
der 1800-talet.53 Den omfattande konsumtionen visar att det fanns ett beroende 
av alkohol. Hur väl drick andet föll inom dessa ramar är inte helt klart. I Vega-
Svens skildring finns spår som visar att besättningen druckit även andra slag av 
alkohol samt att detta in tag skedde ut över dagsransonen. Han beskri ver:

Befälen gick ner på isen klockan 9 och hade en kastrull med sig 
med punsch och gjorde eld och glöggade. De tog positivet med 
sig och spelade och åkte skridsko och drack, men vi fick se på om 
vi ville men inte vara med.54

För att fortsätta med Vegamännens anseende, tycks det ha funnits fler saker 
som inte tjuktjerna accepterade hos dem, även om representationerna överlag 
visar att besättningens medlemmar uppförde sig rätt och riktigt. Ett exempel 
handlar om när expeditionen möttes av ogillanden, då de på eget bevåg utfors-
kade och gjorde arke ologiska utgrävningar i en gammal eskimåbosättning från 
1600-talet. Nordenskiöld rapporte rar att ”Våra undersökningar betraktades af 
tschuktscherna med misstroende”.55

När det däremot gällde genus betonas en hög status bland expeditions-
medlem marna. Några exempel handlar om att de tjuktjiska kvinnorna funnit 
att Vega männen var särdeles attraktiva. I dessa återspeglas idén om ett manligt 
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ideal, här den äventyrlige hjälten. Nordenskiöld återger ”att de önskade sig en 
hvit man till älskare”.56 Vidare fram håller han att en tvåbarnsmor gärna ”ville 
skaffa sig ett tredje [barn] med en af skeppsfol ket”.57 Här finns också en under-
ton av den at traktiva främmande kvinnan. Dessa tankar framträder ännu tydli-
gare när Nordenskiöld skildrar de yngre tjuktjiska kvinnorna som ”se desamma, 
ofta ganska täcka, och [att de] kände tydligen samma behof att väcka upp-
märksam het genom små koketteri-konstgrepp som Evas döttrar af eu ropeisk 
ras”.58

Återgivna karaktärsdrag 

Framställningarna av de vänliga och ärliga folken med flörtiga kvinnor är inte 
fulländad. I skildringarna finns sprickor där Vegas män fördömer tjuktjerna och 
dessa handlar om ursprungsfolkens odisciplinerade uppförande. De uttryckta 
ogillandena skedde troligen mot bakgrund av att besättningsmännen själva 
uppfattade sina lev nadsförhållanden som mer ordnade. Ett så dant samman-
hang rör handel. Vid ett flertal tillfällen insinueras att tjuktjerna inte all tid gick 
att lita på, då de var ”sluga och beräknande handelsmän, vana att tillvara taga 
sin egen fördel”.59

Även tjuktjernas bords skick ansåg Vegamännen vara stötande. Vid ett till-
fälle bjöds de på överbliven kött soppa av kocken. Tjukjterna beskrivs uppföra 
sig som ”utsvultna djur [vilka] kasta sig öfver, ösande i sig [soppan] med ske-
dar, tomma preservbur kar och framför allt med händerna”.60 De nya vännerna 
föreföll inte heller tänka långsiktigt ifråga om att hus hålla med maten. Nord-
enskiöld fram håller hur de ätit omåttligt i samband med en lyckad jakt och att 
de verkade obekymrade över morgondagen.61

Ett annat exempel där tjuktjerna kritiserades rör hygien. Det visade sig 
att de tvättade sig med urin. Några kommentarer lyder: ”Över hufvud är det 
klent bestäldt med tschuktschernas renlighetssinne, och framför allt är deras 
uppfatt ning af rent och orent betydligt afvikande från vår.”62 Även tjuktjer nas 
sätt att uträtta sina behov verkade ha varit en laddad fråga, kanske till och med 
för oan ständig för att omtalas i någon av reserapporterna. Men Vega-Sven skri-
ver hur han förfärats över att tjuktjernas toalettritual:
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När de skall göra sitt behov, så klär de av sig nakna mitt för oss ut 
med si dan, så får vi gå och köra dom väck och så lägger de sig på 
knäna. Sen står där en 4–5 hundar utav deras och slickar dom så 
fort.63

Ifråga om obehag berättar Nordenskiöld hur den norske fångstmannen 
Johnsen skrämts av nå got i umgänget med tjuktjerna. På egen hand såg han 
sig om i trakten. Han jagade och besökte intilliggande bosättningar.64 Nord-
enskiöld framhål ler att Johnsen efter sitt strövtåg visade ”en oöfvervinner lig 
mot vilja att vidare be söka tschuktsch-tälten”.65 Men orsaken till denna olust 
nämner han inte. Dock syns fångstmannens kontakt med tjuktjer ha fortsatt. I 
samband med en utfärd var han och Giacomo Bove, löjtnant och hydrograf vid 
italienska flottan, på be sök i en kustby. Där förefaller umgänget ha varit trev-
ligt.66 Bove påvi sade ytterligare sidor kring den tjuktjiska kulturen, i sin rap-
port till Nordenskiöld berättar han:

Den första aftonen, vi tillbragte i Najtskaj, var sålunda tältet, der 
vi gästade, fullt med folk, men utan att det minsta oljud uppstod. 
Om någon hade något att säga, talade han helt lågmäldt, liksom 
han vore blyg. Han åhördes upp märksamt, utan något afbrott. 
Först när en slutat, började en annan.67

Ett annat betecknande karaktärsdrag rörde tjuktjernas imponerande 
uthållig het, vilken avvek i jämförelse med konditionen hos expeditionens 
medlemmar. I en redogörelse omtalar Nordqvist hur han tillsammans med An-
dreas Hoovgaard, fysiker och löjtnant vid danska flottan, besökt ett tjuktjiskt 
tältläger. En vägvisare följde dem dit. Denne beskrivs i det nedanstående som 
slav, då man i början uppfattat att den tjuktjiska kulturen hade en sådan sam-
mansättning.68 Nordenskiöld citerar Hoovgard:

Under bortresan, som varade 21 ½ timme [sic] sprang Menkas 
slaf oafbrutet framför slä darne, och äfven när vi rastade var han i 
verksamhet, för att upp söka spåret, sköta hun darne o. s. v. Då vi 
kommo till lägret, sof han icke och var dock lika rask under den 
följande dagens färd.69
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Omtalade tjuktjer

Wassili Menka var en av de tjuktjer som expeditionen hade närmare kontakt 
med, även om relationen blev kortva rig. Menka var rentjuktjernas ledare, vil-
ket visar att tjuktjerna inte uppträdde autonomt. Han blev inbjuden med sitt 
följe till Vegas officersmäss. De gåvor i form av renkött han hade med sig visar 
att även tjukt jerna var angelägna om att skapa goda kontakter med Vegas män. 
Menka återkom till fartyget vid ett par tillfällen.70 Besätt ningen verkar ha upp-
skattat hans besö k. Samvaron blev uppsluppen då Menka ”dansade […] efter 
positiv, dels solo dels tillsammans med några af sina värdar, till stor fröjd för 
närvarande euro peer och asiater”.71

Menka bjöd Vegas män att komma till hans tältläger. Dessutom tog han med 
sig korrespon dens från fartyget. Emellertid tvivlade man på att Menka ut fört 
sitt upp drag, då han inom kort återvände till Vega vid en tidpunkt när man 
uppfattat att han fortfa rande var på resa. Denna gång hade han med sig ännu 
mer renkött, som han ville byta mot brännvin. Men misstroendet mot honom 
med förde att mottagandet blev ett an nat. Först när expeditionen återvänt till 
Sverige kunde man informera sig om att postgången med Menka som kurir 
hade funge rat, men att det dröjt många månader innan breven nått fram.72

Notti var en annan tjuktjer som Vegas män träffade på. Han hörde hemma 
i Rirajtinop, som var en mindre bosättning drygt en halvmil från fartygets vin-
terkvarter. Hans familj bestod av fyra syskon och hustrun Akangaut. För öv rigt 
var Notti den ende tjuktjer vars levnadshistoria omtalas i större ut sträck ning. 
För sta gången han omtalas är när han är på jakt med löjtnanten och far tygets 
second Eric Brusewitz i mitten på februari. Notti var Vegamännen be hjälpliga 
med en mängd sa ker och han var en omtyckt person.73 Nord qvists teck ning av 
honom är:

Skulle någon utfärd göras, hvem bads då i första hand om bistånd 
med råd och dåd, om ej Notti? Behöfdes några etnografiska fö-
remål djur eller växter, som voro svåra eller omöjliga att erhålla, 
hvem skaffade dem, om icke Notti? Han hjelpte alla och hann 
till för allt, och så stod han högst i gunst hos alla, från den förste 
till den siste, från ”pro fessorn” till ”akademikern”, professorns up-
passare. Men var han arbetsam och villig, så var han å andra sidan 
äfven stolt öfver förtroendet och den utmärkta ställningen, han 
intog framför sina stam förvandter.74
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Dock var det tydligt att expeditio nens ständige följeslagare tillhörde ett 
primi tivt folk och att han betraktades som en ädel vilde. I framställningen av 
honom framträder det enkla och oförstörda:

’Notti är beskedlig’, alldeles som ett barn plägar tala till sina för-
äldrar. Det är den na iva känslo-yttringen hos den ännu oförderf-
vade, barnsliga vilden, då han står inför en representant af den 
vesterländska civilisationen, för hvilken han känner en instinktlik 
vördan och fruktan.75

En tolv år gammal flicka vid namn Reitinacka var en av dem som före faller 
ha varit uppskattad av besättningen. Hon tillhörde en av de familjer som flyt-
tade från Pit lekaj till den närliggande byn Jinretlen. Även om Nordenskiöld 
omtalar henne mycket kort identifie rar attributet den ”bortskämda Vega- 
favoriten” den nära relationen till henne.76

Noak Elisej är ännu en av de tjuktjer som nämns vid namn. Dock träffade 
besättningen honom först i juni 1879. Inledningsvis tvivlade man på hans väl-
villighet, vilket var förknippat med sammanträffandena med Menka och hans 
uppfattade opålitlig het. Men inställ ningen till honom ändrades då Notti, som 
också var med, berät tade att Elisej hade med sig en stor försändelse. I själva 
verket var denna ett mycket litet brev från de sibi riska myndigheterna. Där 
beskrevs kort hur Elisej hade uppdragits att bistå expe ditionen med förnöden-
heter, varför han hade med sig re nar för avyttring. Kontakterna med honom 
avbröts, då Vega en månad ef ter besöket lämnade sitt vinterkvarter.77

Handeln med tjuktjerna 

En återkommande syssla under infrysningen var handel. För expeditionens 
räkning bytte man till sig etnografiska föremål som vapen och redskap, men 
även livsmedel och kläder var varor av betydelse. Li kaså köpte Vegas män olika 
tjänster. I tjuktjernas fall handlade affärerna om att komma över förnödenhe-
ter som inte fanns i trakten. En attraktiv vara var tobak. På fartyget fanns en 
större uppsättning ukrainsk sådan, tillhandahållen av Sibiriakoff. Härtill fanns 
lerpipor och silvermynt.78 Men tjuktjerna attraherades inte alls av det senare. 
Nordenskiöld berättar att de framförallt var intresserade av ”grofva synålar och 



28 29

stoppnålar, grytor, knifvar […], yxor, sågar, borrar och andra redskap af jern, 
linne- och ylleskjortor […], hals dukar, tobak och socker”.79

En annan troligen mer oväntad bytesvara för expeditionens del var konserv-
burkar. Vid besök hos ett nygift par framkommer att de kokade fisk i en så-
dan.80 Ursprungsfolken tycks ha anammat detta sätt att laga mat, vilket visar 
på en kulturöverföring, men också på deras rationella syfte med handeln. Vega-
Sven återberättar hur han förevisat tillag ningsprocessen:

Jag gjorde upp eld mitt i tältet och en där skulle koka fisk. Det 
hade jag dom till för det har de inte sett. Jag hade en bleckburk 
med mig. Den hade jag slagit hål i och hängt i ståltråd, så den kun-
de hänga över elden. Förut så har de ätit fisken rå.81

Tjuktjerna lockades också av de livsmedel som fanns på Vega. De uppskat-
tade anrätt ningar som gröt och soppa, därtill tyckte de om socker och bränn-
vin. Vid några tillfällen beskriver man att tjuktjerna tiggde till sig mat från 
farty get. Dock på talar Nordenskiöld att tiggeriet avtog när deras jakt varit 
lyckad.82 Kjellman skildrar också hur tjuktjerna lidit brist på mat och hur de 
under en period be sökt fartyget dagligen i hopp om att få något att äta. Han 
understryker att ex peditionen delat med sig av sitt brödförråd och att ”De lida 
nöd nu de stackars varelserna”.83 Detta visar också att man från expeditionens 
håll önskat framhäva att man handlingskraftigt hjälpt tjuktjerna ur armodet. 

Utdelning av förnödenheter skedde dock inte utan att expeditionen fick nå-
gon form av betalning. Kjellman deklarerar vilka rike domar i form av kultu-
rella föremål, lämningar, men även grönsaker, som be sättningen tillhandahållit 
en dast i utbyte mot mat:

Den dagliga marknaden tar sin början. De hafva åtskilliga saker 
att bjuda som de veta vara af värde för oss, såsom vapen, pelsva-
ror, prydnader, leksa ker, fisk, hvalben, alger, grönsaker o. s. v. För 
allt begäres nu mera endast kaouka [mat]. Idag är tillförseln af 
hvalben stor i följd af vår dagarne förut uttalade önskan om att 
erhålla sådana. En har kommit med en eller ett par ryggkotor, en 
med ett refben, en med ett skulderblad. […] Äfven på lyxartik lar 
och grön saker är tillgången god. De förra bestå af ganska natur-
trogna hval ross- och björntand skurna djur- och menniskobil-
der, af mycket enkla stål trådsarmband och af perlband med små 
hvita, blå, gröna, röda perlor. Grönsa kerna hvaraf förråden nu 
synas vara nästan uttömda, äro dels jästa växtämnen: bladbäran-
de videqvistar, blad och blommande skott af åt skilliga här före-
kommande växter.84



30 31

Då inte alla tjuktjer hade möjlighet att sälja föremål, blev även tjänster 
betal ningsmedel. Under en period kom det tjuktjer till Vega för att arbeta i 
byssan. Därtill samlade de och sågade ved, skottade snö samt hämtade och 
smälte is för färskvattenförsörjning. Dessa insatser beskrivs ha ersatts med mat 
i sådan mängd att den räckte både till dem och till deras famil jer.85

Emellertid upp rättade parterna ett system för handel med varandra, där 
olika varor mer eller mindre hade ett fast pris. Nordenskiöld berättar hur fem 
vedträn kunde ge ”två till tre skeppsskorpor” från fartyget. 86 Men inte enbart 
ursprungs folken var be roende av Vegas män när det gällde försörjning av mat, 
utan även det om vända förhållandet gällde. Fartygets proviant var inte oändlig. 
Utöver att tjuktjer försedde expeditionen med renkött kom de un der en pe-
riod och sålde småfågel och ägg.87 Härtill skedde införskaff ning av mat i sam-
band med expeditionens utfärder.

Besök i tältlägren

Besöken i tältlägren gjorde att Vegamännen fick möjlig het att ta del av tjukt-
jernas levnadsförhållanden. Nordenskiöld uppmärksammade särskilt styck-
ning och urtagning av djur. Denna syssla var kvinnornas ansvar. Skildringen av 
hur detta gick till har en närmast naturalistisk stil. Det vulgära och obscena är 
framträdande i beskrivningen av hur en äldre kvinna tar hand om innehållet i 
vommen från en slaktad ren, för att använda det som föda.88 Han berättar att: 
”Handen begagnades […] som skopa. Och de nakna armarna voro högt upp 
färgade af den just ej ap titliga spenaten”.89 Återgivningen kan tyckas exotisk, 
men den här typen av syssla förekom även på hemmaplan. Inom slakteriin-
dustrin arbetade tarmren serskor. Ur ett genusperspektiv fram står denna syssla 
som oren, då det var något som män inte utförde.90 Valet att framställa den 
här typen av händelse är också en fråga om klass, då slaktande gjordes av andra 
grupper i samhället än den Nordenskiöld representerade.

Även Bove studerade tjuktjernas lev nadsförhållanden. I sina iakttagelser 
note rar han att:
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Tältkammaren eller jaranga, såsom denna del af tältet kallas af 
inföding arne, upptager en god tredjedel af hela tältet och är ar-
betsrum, matsal och sofrum på samma gång. Formen är paral-
lelipipedisk och en medelstor sof kammare har 1,80 meters höjd, 
3,50 meters längd och 2,20 meters bredd. Väggarna äro bil dade 
af renhudar med håren inåt, hvilka uppbäras af ett resvirke af 
stolpar och tvärslåar. Golfvet utgöres underst af ett lager af gräs, 
hvarpå en hvalros shud är utbredd.91

Bove uttalar sig också om några tjuktjers fysionomi i det tält han gästade 
till sammans med Johnsen. Om barnens uppsvällda bukar berodde på under-
näring eller på att de ätit rejält framgår inte av sammanhanget:

Vi funno der alla invånarne fullständigt nakna, Eeres hustru Ked-
langa icke undantagen. Kedlanga var väl byggd, hennes bröst fyl-
ligt, magen nå got framskjutande, låren magra, benen spinkiga, 
fötterna små. Männen tycktes hafva större anlag för fetma än 
qvin norna. Några af barnen hade opropor tionerligt stora magar.92

Exkursioner i omgivningarna

Vegas män företog även längre utflykter. Ändamålen handlade om jakt och fis-
ke, men också om veten skapliga studier, upptäckter av naturfyndig heter samt 
insam lingar. En för utsättning för genomförandet av de längre turerna var lokala 
gui der, tillsammans med inlånade färdmedel i form av hundslädar och skinnbå-
tar. Därtill krävdes att Vegamännen hade möjlighet att övernatta. 

I syfte att införskaffa renkött gjorde Palander och Kjellman en utfärd, ut-
rustade med vägvisare, hundsläde och proviant. Därtill hade de med sig ett 
eget tält. Väl framme hos värdfamiljen fick de veta att det ännu inte var sä-
song att slakta ren. Hursomhelst blev de erbjudna kvällsmat i form av säl, men 
av böjde. Inte heller ville de övernatta i den tjuktjiska bosättningen, utan för-
drog det egna tältet trots att temperaturen var runt tio minusgra der.93 Palander 
rapporterar om utfärden till Nordenskiöld. Fartygschefen återger också mötet 
med en ung man lig tjuktjer. Redan befintliga konstruktioner är synliga i den 
framställningen och här framträder den erotiska attraktio nen till den ädle vil-
den:
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Sjelf var han en ståtlig ung man, med ett intelligent utseende och 
med en smidig, vacker kropp. Hans kläder, af utmärkt trevfligt 
snitt och af ovan ligt vacker renskinn, föllo tätt efter den välväxta 
kroppen och lemnade oss till fälle att se hans behagliga och stolta 
hållning, hvilken tog sig bäst ut, då han rörde sig.94

Även Nordqvist med fler från fartyget var på en längre exkursion. Sällskapet 
gick till fots. Proviant och nödvändig ut rustning för övernattning drog de på 
släde. Målet med utfärden var att undersöka en sjö och där en speciell sik art. 
Notti följde med som guide. Väl framme höggs en vak i isen och man la nät, för 
att fånga fisken.95 Det här slaget av utflykt krävde en vägvisare med god kän-
nedom om trak ten, men det fordrade också att Vegamännen hade förtro ende 
för denne, då de begav sig långt iväg från vinterkvarteret. Valet av Notti som 
ledsagare ty der på att expeditionen hade en nära relation till honom samt att 
de tagit del av hans kunskap och information om trakten. 

Även exkursioner i närområdet höll besättningen sysselsatt. I linneansk anda 
samlade vetenskapsmännen in växter, mossor och lavar. Dessutom fångade 
man ett stort antal fåglar och mindre däggdjur, vilka tidigare var okända arter 
från den sibiriska djurvärlden. Vid flera tillfällen tog man hjälp av tjuktjerna, 
men sällan betonades deras insatser.96 Härtill samlade man in parasiter. Vega-
Sven berättar om Nordkvists lusfynd. I dagboksanteckningarna uttalar han 
också Naturhistoriska museets anmodan:

En man har varet i land, den samme som skall lära sig språket. 
Han har samlat lus till professorn. Han har fått 2. De har de lagt 
i sprit, de skall ha dom till museumet i Stockholm. Han vill ha 
flatlus med, han tar vad han får för någon ting och gömmer i de 
gamle vattentunnorna ombord.97

Några tjuktjer hade upplyst Vegamännen om att det fanns en sötvattensjö 
med en särskilt god fisk. Rustade med ett större nät från Vega gjorde ett an-
tal ur ex peditionen en utflykt till platsen i början av juli. Den här gången var 
några kvin nor ledsagare, men också medhjälpare. Väl framme vadade de ut i 
sjön. Nor denskiöld återger hur de ”fingo i hundratal en svart, för oss alldeles 
okänd fiskart, af en typ, som man snarare skulle väntat finna i eqvatorialtrakter-
nas sumpar, än här uppe i norden.”98 Händelsen visar på ännu ett exempel där 
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ur sprungsfolkens kunskap och kännedom om trakten var avgö rande för den 
lyckade upptäckten. Utöver att den rikliga mängden fisk blev kvällsmat, lades 
den också i sprit för fortsatta studier på hemmaplan. En när mare undersökning 
visade att arten var en slags hundfisk. Fyndet var så pass uppseendeväckande 
att det efter Vegas hemkomst presenterades i ett fö redrag vid vetenskapsaka-
demin.99

Mammutbetar betraktades som högklassiga fynd. Dock hade man bara fått 
tag på ett fåtal sådana. Men Nordenskiöld omtalar hur Vegas män informe-
rats av en tjuktjer om ”att ben af mammut fanns vid hans tält”.100 Några ur 
expeditio nen begav sig i väg på jakt efter de värdefulla benen. Notti lånade ut 
sin båt, då de skulle färdas längs en älv. Dessvärre avbröts turen då vattendraget 
blev allt grundare. Den här gången återvände man till fartyget utan rikedomar. 
Nordenskiöld berättar om besvikelsen över att inte ha nått fram till fyndplat-
sen.101 Nämnda utfärd beskrivs också av Vega-Sven. Hans knappa anteck ningar 
ger en uppfattning om hur konstel lationen av Vegas män och tjuktjer kunde se 
ut vid den här typen av verksamhet. Den 17 juli 1879 noterar han: 

17 var en torsdag. Det var pumpa, skrubba däck, sen var det 
skaffning. Klockan 9 så var det professorn, doktorn och 2 man 
till skulle i land 2 da gar och leta mammutben och 4 tjuktjer med 
långt upp i fjällen.102

Utgrävningar och egna strövtåg

Vegamännen gjorde även utgräv ningar av gamla boningar, grav- och offer-
platser. I en del fall skedde det helt utan tjuktjernas vet skap. Många av de 
skatter som ex peditionen förde med sig från Tjuktjerhalvön var tänk bara 
ut ställningsföremål och studie objekt. Dessa handlingar återspeglar hur Vegaex-
peditionen kan betraktas som en kolonial akt.103 Spår av tidigare kultu rer fång-
ade vetenskapsmännens uppmärksamhet. De gjorde en omfattande ut grävning 
av några Onkilonboningar. Från dessa förde de med sig olika red skap, men de 
tog även tillvara kvarlevor som djurhuvuden och valrosständer.104 Vega-Sven 
och andra från manskapet var med vid ut grävningen. Han har note rat: 
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Jag har varit i rummet och stuvat om provianten. De andra man-
narna har va rit i land och hackat jorden i stora högar. De har hit-
tat en yxa, som är utav flinta och ben till skaft. Där har varit krig 
för två hundra år sedan. De ser husen efter det folket, som bott 
där, och där är så mycket valfiskaben. Pro fessorn, han var med, 
och han värderade det som vi hittat till ett tusen kro nor. Jag var 
med i land och arbetade så gott jag kunde.105

Expeditionen samlade in valben i riklig mängd. Nordenskiöld beskri ver dess 
omfatt ning: ”Något helt skelett fans dock icke, men af de lösa benen hemför-
des så stora massor, att ensamt hval benssamlingen kunnat utgöra full last för en 
mindre farkost.”106

Ett annat fynd av intresse var skallen från en död man, som hitta des av John-
sen i samband med hans strövtåg. Han tog med sig redskap och vapen från 
platsen. Nordenskiöld återger också hur fartygets läkare Ernst Almqvist under-
sökte det av djur tilltygade liket samt beslutet att av lägsna huvudet från resten 
av krop pen. Detta lindade han in och förde med sig till fartyget väl dolt i sina 
persedlar. Skeletteringen löste man genom att huvudet sänktes ned i vattnet, 
där fiskar nafsade åt sig av hudresterna.107 Trots att det i forskningssamman-
hang fö rekom insam ling av skallar vid den här tiden betraktade Nordenskiöld 
denna handling som hänsyns lös. Han rap porterar: ”Detta hel gerån märkte tsch-
uktscherna aldrig”.108

Studier av tjuktjerna 

En annan planerad verksamhet var etnografiska studier. Även dessa följde ett 
kolonialt mönster, då tjuktjerna utsågs till studieobjekt. Den långa infrys ningen 
möjliggjorde flertalet undersökningar. Utöver studier kring tjuktjernas språk, 
kultur och lev nadsvanor kontrollerade man också deras färgseende. Dessutom 
genomförde man längd- och skallmätningar på dem och flera i besättningen 
var dessutom engagerade i att porträttera tjuktjerna. Palander foto graferade 
dem, men det fanns också dem som tecknade av fol ken.109 

Nordenskiöld hade tidigare läst om inuiter från Grönland. Med det som 
orientering ansåg han att det fanns många likheter mellan dessa polar folk och 
tjuktjer.110 I konstruktionen av de ras identitet utgick han från att de ”ut göra 
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utan tvifvel en blandning af flere förut vilda och krigiska raser”.111 Beträf fande 
tjuktjer nas utveckling menade Nordenskiöld att de numera fred liga och ädla 
vildarna tydde på en tillbakagång och inte ett framåtskridande.112

Nordqvist gjorde efter forskningar när det gällde tjuktjernas tillhörighet. Han 
kom fram till att kategoriseringen i kust- och inlandsfolk inte stämde överens 
med den empiri han upplevde. I dialog med tjuktjer fann han nämligen att de 
definie rade sin identitet med ”det gemensamma namnet tšau-tšu”, alltså tjukt-
jer oavsett hemort.113 Men hans studier skevade. Dels gjorde han en klassifice-
ring på förhand av de tjuktjer han intervjuade, dels förefaller informanterna ha 
lämnat flertydiga svar. I rapporten står:

Stäldes frågan till kustbor, fick man stundom äfven svaret ankadl’i 
muri = vi äro hafsbor. Vid närmare efterfrågan fick man dock det 
beskedet, att äfven ankadl’i äro tšau-tšu”114

Porträtteringen av tjuktjerna hörde till del samman med de etnografiska stu-
dierna. Ett urval nedan visar hur man dokumenterade deras fysionomi. 

En annan illustration, som återkommer på ett par ställen i representatio-
nerna är bilden av en kvinna med den sed vanliga ansiktstatueringen. Här hör 
syftet med framställningen även samman med uppvisandet av kulturella sym-
boler. Exemplet nedan visar hur linjer tatuerats på kinderna, hakan och näsan. 
I bildtexten omtalas hur de första strecken läggs i början av tonåren och hur 
tatueringen fulländas först när kvinnan gift sig.115 

Nordqvist redovisar de fysiskt antropologiska studierna. De innehåller mät-
ningar av tjuktjernas kropps byggnad, längd, huvudstorlek samt storlek på hän-
der och fötter. Härtill studerade han deras ansiktsdrag, hy och hår växt.116 Den 
syste matiska tabellen längre fram i texten redovisar resultaten.

Mätningarna av tjuktjerna gjorde det möjligt att studera likheter och skill-
nader i deras anatomi i jämförelse med andra ursprungsfolk. Utifrån vederta-
gen nomenklatur kunde också tjuktjerna rasbestämmas. Som utgångspunkter 
användes Gustaf Retzius, men också den franske läkaren och antropologen 
Paul Brocas forsk ning. Utifrån den senares anatomiska skallindex kom Nord-
qvist fram till att de tjuktjer han undersökt kunde föras till olika typer av lång-
respek tive kortskallar.117 
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Illustrationer av tjuktjiska ansikten. 
Källa: Nordenskiöld 1881, s. 88.

Ansiktstatuering. 
Källa: Nordenskiöld 1881, s. 104.
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Källa: Nordqvist 1883, s. 244.
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En närmare titt på skallmätningarna visar för övrigt att man i brist på regel-
rätta in strument använde ”ett rekrytmått, ett mätband och en timmermansk-
rum-cirkel”.118

Undersökningar av tjuktjernas färgseende genomfördes ombord. Som er-
sättning för deltagandet bjöd fartygsläkaren tjuktjerna på en sup. Almqvist stu-
derade närmare 300 tjuktjer, både män och kvinnor. Han följde den svenske 
fysiolo gen Fritiof Holmgrens metod. Dock visar redovisningen av studierna 
att det funnits en del problem. Almqvist framhåller att han var den ende som 
var insatt i dessa slags studier och att referenslitteraturen var ringa. Därtill var 
tjukt jerna ovana vid att uttrycka sig i färgterminologi. Beträffande resultaten 
upptäckte han att nio personer var totalt färgblinda, 18 stycken hade till viss 
del ett onormalt färgseende, medan de resterande var nor mal seende.119 Uti-
från de här resultaten kunde Almqvist dra slutsatsen att studien ”otvetydigt 
[visat], att tschuktscherna i allmänhet äga organ att skilja färger lika goda som 
vi svenskar.”120

Kontakterna upphör
När den närmare tio månader långa infrysningen upphörde runt mitten av 
juli 1879, avbröt Vegas män också kon takterna med tjuktjerna. Besättningen 
hade fått återkommande information från lokalbefolkningen om isförhållan-
den. Den 14 juli rapporterade några tjuktjer att de sett fartyg några mil från 
Vegas vinterkvarter. Fyra dagar senare kom plötsligt befrielsen från isens grepp. 
Under middagstid började Vega röra sig. Ett par timmar senare hade hon iord-
ningsställts och expeditionen kunde fortsätta sin seglats.121 När fartyget pas-
serade en av de tjuktjiska bosättningarna såg besättningen en skymt av dess 
invånare. Nordenskiöld framhåller:

På höjden vid Jintretlen stodo, då vi ångade förbi, byns män, 
qvinnor och barn mangrant församlade, blickande utåt hafvet på 
den eldhäst […] som för alltid förde vännerna från de långa vin-
termånaderna bort från deras kalla, kala strand. Om de verk ligen, 
såsom de ofta lofvat, vid vår bortresa fälde tårar, kunde vi ej se 
från det afstånd, som nu skilde oss från dem. Men nog kan det 
hända, ett vildens lättrörda sinne förledt dem dertill.122
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Distansen mellan de etniska grupperna framstår tydligt. Vegas resa bort från 
den gamla världen blir en form av gränslinje mellan vi och dem. Denna för-
stärks av eldhästen som en primitivt uttryckt meta for för en farkost från den 
moderna världen. Det beskrivna känslo samma sin nelaget hos tjuktjerna fram-
manar dessutom en bild av att polarfors kande män från civiliserade trakter är 
hjältar som inte gråter. 

Avslutande kommentarer
Vegaexpeditionen har av många betraktats som en succé. Vetenskapliga studier 
i ett tidigare outforskat natur område drev fram projektet. Ekonomiska vinster 
som guld, elfenben och valben lockade också. Resan handlade även om att vin-
na en geografisk seger. Därtill såg man möjligheter till öppnandet av nya sjö-
vägar. Det har konstaterats att samlingen av nya upptäckter och föremål blev 
enorm till följd av infrysningen. Men här måste vi lägga till att de många lyck-
ade förvärven aldrig hade varit möjliga utan tjuktjernas medverkan. Tjuktjerna 
var en nödvändighet för expeditionens uppdrag, då de nyttjades som guider 
och assistenter, ordnade med transporter m.m.

Vega var således det första fartyg som genomförde en seglats genom det  
sibiriska Arktiskt. Äran av den erövrade geografiska triumfen gjorde att Sverige 
kunde göra anspråk på en fram skjuten plats i förhållande till andra polarfors-
kande nationer. Ett svenskt fartyg, en expedition ledd av en svensk, innebar 
också att expeditionen och dess hjältar kunde användas som medel i stärkan-
det av den svenska självbilden. Jämför den ryskledda expeditionen till Nordpo-
len för några år sedan, som beskrevs i inledningen.

Men föga nämns ifråga om framgångar när det handlade om möjligheter till 
öppnan det av en ny handelsled. Inte heller kan representanterna påvisa några 
upptäckter av större mått avseende naturfyndigheter. För Alexander Sibria-
koffs räkning blev det inga nya guldfynd. Utifrån dessa båda aspekter kan pro-
jektet be traktas som förspillt.

In frysningen skapade ett behov av kontakt mellan Vegas män och tjuktjer-
na. De kommunicerade på en pidgin, dock användes inte enbart tjuktjiska och 
svenska, vilket förklaras av att representanterna behärskade ytterligare språk. 
Även ickeverbalt uppvisades flera uttryck och traditioner. Dialogen mellan 
parterna var inte entydig utan flertydig. För hand lingar och kompromisser ägde 
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rum och nya roller skapades. Det fanns en förändringsbenägenhet ifråga om att 
anpassa sig till varandra. 

Återkommande verksamheter var handel, exkursioner och utflykter, fören-
ade med vetenskapliga undersökningar. Även om ingen erövring av området 
skedde hemförde Vegas män olovligen flera föremål och reliker, som visar att 
projektet var en kolonial handling och att Arktis var en arena för vetenskapliga 
experi ment. Tjukt jerna såg också chanser till att byta till sig förnödenheter av 
olika slag. De var ratio nella i sitt handlande. Till del effektiviserades vissa syss-
lor ge nom till gången till mo dernare redskap. Men dessa torde inte ha in neburit 
några banbry tande förändringar för deras sätt att leva.  

Vid den etnografiska kartläggningen av tjuktjerna dominerade dock veten-
skapsmännen över ursprungsfolken, då dessa utsågs till studieobjekt och gick 
med på att undersökas för en sup brännvin. Denna koloniala handling be-
kräftar det skillnadsskapande som har sprungit ur den antropologiska forsk-
ningen. Meto derna var till del beprövade. Resultaten kunde föras till olika teo-
rier som dåti dens raslära. Och ytterligare ett ursprungsfolk kunde ringas in.

I representationerna tilldelades tjuktjerna en underordnad position och 
klassa des som ädla vil dar. De beskrivs som extremt uthålliga och sexuellt att-
raktiva. Vidare framställs de med attribut som fria, glada, sorglösa, oskuldsfulla 
och naiva. Vegas män ansåg också att tjuktjerna betedde sig odisciplinerat och att 
de hade ett motbjudande, smutsigt och barba riskt leverne. I re presentationerna 
finns även en fabricerad vänskap mellan besättningen och tjuktjerna. 

Parallellt med dessa bilder framträder Vegamännens egenhändiga skild ringar. 
Dessa visar att de finns perspektiv bortom de stereo typa framställningarna. 
Här används fördömande igenkänningstecken som att tjuktjerna var opålitliga, 
hotfulla och tiggande varelser. Men i några sammanhang beskrivs de också som 
nödställda, vilka räddats genom Vega männens undsättning. Man fram håller säl-
lan tjuktjernas insatser, istället omtalas vad de inte gjort. Här och var finns dock 
glimtar av ett nära förhållande. Dessa nyanserar de negativa fram ställningarna 
och påvisar skevheten i de befintliga konstruktioner som an vänts. Hursomhelst 
ledde representationerna av tjuktjerna till att den västerländska diskursen om 
arktiska folk förstärktes.

Vegamännen däremot tillskriver sig själva en överordnad position. Denna 
fram manas av att berättelserna om tjuktjerna ställs i kontrast mot Ve gamännens 
representationer. Genom att rapportera om att tjuktjerna är pri mitiva, smut-
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siga och dumma sägs indirekt att Vegamän nen själva är civiliserade, rena och 
klipska. Den ledande ställningen produceras också av Ve gaprojektet i sig. Det 
ansågs således som européns självklara rätt att utforska och ta vara på resur-
ser i ett främmande Arktis tillsammans med att ur sprungsfolken inte ägde den 
förmågan. Denna bild förstärks genom representa tionerna, då de återger vad 
Vegas män frambringat i form av nya upptäckter, intressanta fynd och insam-
lingar av olika slag. Men uppvisandet av denna västerländska hege moni, där 
Vegamännen framställs som framstående forskare och hjältar, vilka uthärdat en 
tillvaro i sträng kyla av skurna från all civilisation, är att betrakta som förenklad. 
Hos dem fanns helt klart farhågor. I många avseenden var de oerhört beroen-
de av tjuktjerna. Utan en samverkan med dem och en fungerande relation till 
dem är frågan om Vegas män alls skulle ha överlevt den långa infrysningen.

Summary

This article is about a cultural encounter between the inhabitants of the Chuk-
chi Peninsula of north-eastern Siberia and Nordenskiöld’s Vega expedition of 
1878–79. More specifically, it deals with the latter’s conception of the indige-
nous people and how the men of the Vega represented themselves. The em-
pirical material consists of travel accounts, articles, as well as a diary, all from 
members of the expedition. With inspiration from a post-colonial perspective, 
cultural analysis questions are asked concerning interaction and representa-
tion. The outcome indicates that the encounter, on the one hand, implied the 
creation of divergence between the two ethnic groups, and, on the other, that 
there was also a relational side to the interaction. The expedition can partly 
be looked upon as a colonial enterprise and as a means for Sweden to position 
itself in the Arctic in relation to other countries. Also a social interaction took 
place between the ethnic groups, a communication that was both verbal and 
non-verbal. The cultural identity ascribed to the Chukchi people was based 
on already-existing social constructions concerning indigenous people. In this 
sense, the Western discourse on Arctic people was strengthened. The outco-
me of the study indicates that earlier conceptions and perceptions about the 
Chukchi people can be re-evaluated. This also applies to the men of the Vega, 
together with the legacy after the Vega expedition.
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