
Vardagslivet i Arktis 
– bostad, mat och kläder

Här kan du lära dig mer om bostäder, mat och kläder i det arktiska området. Både 
hur det var längre tillbaka i tiden men också hur det är idag. 

Bostaden
För att överleva behövs en varm och skyddad plats för mat och vila. Vintertid lever 
människorna i Arktis i mörker under flera månader. Skillnaden mot sommarens ljusa 
nätter är stor. Längst i norr sjunker temperaturen ofta till ca 30-40 minusgrader när 
det är som kallast. 

Visste du att?
• I samisk traditionell matkultur säger man att den som äter 

renens nos blir väldigt populär hos det motsatta könet.

• Djurtarmar fungerar utmärkt som regnskydd och har 
traditionellt använts i kläder.

• Det är viktigt att inte ha för varma kläder eftersom svett kyler 
ner kroppen och ökar risken för förfrysning. 

• Om du ramlar i vattnet, ta av dig alla kläder och stampa på 
dem i snön. Snön suger åt sig fukten i kläderna och risken att 
frysa ihjäl minskar.

• Vid tillverkning av pälsbyxor är det viktigt att hårets riktning 
är placerad mot fötterna, för att undvika att pälsen drar åt sig 
snö och blir blöt. 

Boende förr i tiden
Boplatserna har ibland legat delvis under markytan för att ge maximalt skydd mot 
iskalla vindar. I stora delar av Arktis är det ont om trä. Där användes i stället sten, torv, 
ben och snö som byggnadsmaterial. Torv och snö isolerar effektivt mot fukt och kyla. 

Foto: Ernst Manker/ Nordiska museet.



De som levde ett mera rörligt liv använde material som var lätta att ta med sig såsom 
hudar och tyg. I skogrika områden i Norden och Sibirien byggdes och byggs kåtor av 
långa trästänger, isolerade med mossa, näver och gräs. 

Inuiter i Nordamerika och på Grönland hade igloos och tält av ben och skinn.

Förr i tiden var det vanligt att flytta ofta i Arktis. Det gick bara att ta med sig det allra 
nödvändigaste. Därför hade man ägodelar som var lätta att packa ihop och ta med 
sig i båten eller pulkan. Det kunde vara värmande djurhudar eller tjockt ylletyg samt 
husgeråd för matlagning och förvaring. Det placerades även ut matförråd i stenkistor 
eller högt över mark så man hade mat på sina resor. 

Kåta i Abisko, 1955. Foto: R. Almqvist/ Nordiska museet

Ackja, samisk släde eller pulka för transporter vintertid med ren. Foto: Nordiska museet



Bland de bofasta var möbleringen också sparsam. Man levde och sov tätt ihop för 
att behålla värmen. Men helt isolerad från omvärlden var man inte. Redan för flera 
hundra år sedan importerades pipor, kittlar, kaffekoppar, kaminer, prydnadssaker 
och böcker. 

”Vi låg på renhudar och hade stora fårfällar över oss. (...) Fällarna var hopsydda 
av flera skinn och på den garvade sidan satt ett foder av hemvävt ylletyg. Vi sov 
två eller tre stycken under en sådan fårfäll, med den ulliga sidan mot kroppen 
och fodret utåt. I fotänden fanns ett fotskydd, fällen var vikt in mot skinnsidan 
ungefär en halv meter, och hopsydd i sidorna till en påse, och där stoppade vi 
in fötterna. Renskinn hade vi underst på riset. Inte frös man på nätterna.” (Ur 
Renskötarkvinnor om vintern 1942)

Dagens boende
Utvecklingen i Arktis gick mycket snabbt. I takt med att gruv-, jakt- och skogsindustrin 
växte fram började hemmen snabbt likna moderna bostäder. Under 1900-talet blev 
allt fler bofasta och uppfattningen om vad som är en normaltemperatur inomhus 
och hygienvanor har ändrats. Varmvatten i kran ses som en rättighet. Den ökade 
energiförbrukningen ställer större krav på infrastruktur och kräver stora resurser.

Skolpojkar i nomadskola blir omstoppade av lärarinnan Ingrid Gaup. 
Jukkasjärvi, Norrbotten. Foto: Borg Mesch/ Nordiska museet

Svalbard. Foto: Camilla Andersen/ Nordiska museet



Idag bor de flesta i norra Arktis i förtillverkade och importerade trähus med alla 
moderna bekvämligheter. Kåtan har många gånger ersatts av husvagnar på medar. 
I några områden som Jamal, Ryssland, är fortfarande det traditionella tältet mest 
praktiskt. Det används periodvis när man ser efter sina renar, resten av året bor de 
flesta i moderna lägenheter i stan. I södra delarna av Arktis finns några av världens 
yngsta och modernaste städer som Kiruna.
  
I dag tvingas människor att flytta på grund av klimatförändringar och politiska 
beslut. Tinande permafrost får hus att kollapsa, strandlinjer att erodera bort och 
militära zoner mutas in. Det motsägelsefulla med issmältningen är att den historiskt 
sett gjort det möjligt för människor att befolka Arktis. Exempelvis var platsen för 
Nordiska museet täckt av vatten upp till 155 meter från strandlinjen. Strax intill var en 
kilometerhög isvägg av inlandsisen. När den drog sig norr över tog landhöjningen vid 
och människor kunde bosätta sig. 

Den färöiske författaren William Heinesen(1900-1991) har stämningsfullt beskrivit 
hur det känns att komma hem efter en lång resa:

”Så är jag hemma igen. 
Mjölken smakar hö och torvrök.
Kitteln sjuder sakligt över elden.
Utanför sjunger
obegripligt många miljoner ton vatten.
Utanför jagar vinterstararnas kvällsmuntra flockar.
Fåren går till vila på fjället” 

Arjeplog, Norrbotten. Foto: Camilla Andersen/ Nordiska museet



Ljus och värme
Värme och ljus har möjliggjort överlevnad även på de kallaste platserna på jorden.

”På morgnarna när det var som kallast var det nog nere i -30 grader inne i kåtan. 
Det var synd om den som vaknade först och skulle krypa upp och göra eld. Men 
man hade förberett kvällen innan, lagt fram ved och tändvirke så det var bara 
tända med en tändsticka och en bit näver.” Ur renskötarkvinnor 1942

Där det var ont om träd, som på Grönland och norra Sibirien, användes djurfetter 
och ibland drivved som bränsle. Till exempel på Island och Färöarna användes torv 
eller djurgödsel som bränsle. 

Täljstenslampan med en veke av mossa och djurfett som bränsle har länge använts 
på Grönland för värme, issmältning, matlagning och torkning av kläder. I den 40 
gradiga kylan kunde den grönländska lampan få upp temperaturen inomhus till 8+ 
grader. För att hålla lampan brinnande under de kallaste vintermånaderna krävdes 
cirka 175 kg sälfett. Ovanför lågorna hängde en gryta och torkställning. Varje familj 
hade sin egen lampa som de tog med sig när de reste. Det var kvinnorna uppgift 
att se till att lampan brann. Rykte det för mycket om lampan kunde man få svårt att 
andas. En ojämn låga sotade och en för hög temperatur frigjorde fukt, vilket leder 
till kyla. Idag har många kvar sin täljstenslampa som en backup ifall de moderna 
alternativen slutar fungera.

Kläder
För att klara det Arktiska klimatet har människan ständigt behövt anpassa sig och 
det märks i kläderna. 

Människor har genom århundraden testat och lärt sig hantverk och kunskap om 
material för att klara av klimatet t.ex. har tarmskinn har använts för att stänga 
ute fukt och vind. Det material som traditionellt använts till kläder är sådant som 
funnits i närområdet eller kommit via handel t.ex. importerade samerna ylletyg från 
England redan på 1600-talet. 

Täljstenslampa. Foto: Nordiska museet



Många äldre modeller av plagg, som exempelvis anoraken, finns fortfarande kvar. 
Dock tillverkas de idag allt oftare i andra material, t.ex. goretex, än skinn och päls. 
Hantverket är väl utvecklat för att fylla de behov som finns. Att kunna sy är en 
livsnödvändig kunskap och nålen bland det viktigaste redskapet. Utan rätt kläder 
eller trasiga kläder dör du.

Kläder från Grönland
För i tiden klädde sig Grönländarna i dubbla lager, med päls både inåt mot kroppen 
och på utsidan. Av tarmskinn gjordes plagg som skyddade mot regn och havets 
vågor. Det var livsnödvändigt att hålla sig torr i det kalla klimatet, svett fryser 
ner kroppen och risken för förfrysning ökar. Traditionellt bar man inget under 
pälskläderna eftersom päls absorberar fukten och håller bäraren torr. Lika viktigt var 
det att se bra ut. Inte bara för varandra, utan också för att visa respekt för djuret 
man jagade. 

Förr bytte man till sig synålar, knivar, glaspärlor och bomullstyg för tillverkning av 
kläder. Kvinnornas kunskaper i skinnberedning och sömnad var helt avgörande för 
överlevnaden.

De grönländska dräkterna är ofta utsmyckade med skinnbroderier och pärlor 
gjorda med stor hantverksskicklighet. Pärlkragen är idag en del av den grönländska 
högtidsdräkten som används av kvinnor vid firande så som bröllop, konfirmation och 
såklart första skoldagen. De pärlkragar som används idag kan väga upp emot 1,5 kg. 
Innan glaspärlorna kom via handelskontakter smyckade man sig med djurfigurer av 
ben. Till den traditionella dräkten bärs stövlar av sälskinn, kamiker.

Foto: Ingalill Granlund/ Nordiska museet



Kläder från Island
Den isländska högtidsdräkten för kvinnor består av liv, kjol och jacka. Till den hör 
svarta skor, knästrumpor, diadem, slöja och en huvudbonad. Hantverk och material 
lever ännu kvar i nutida isländsk design. Ett exempel är islandströjan som exporteras 
över världen och många turister köper med sig hem som en souvenir. 

15-åriga isländskan Ólöf beskriver när hon på 1870-talet 
besökte en handelsplats:

”Året då jag konfirmerades fick jag resa till handelsplatsen 
för första gången. Då hade jag den största reslängtan jag 
någonsin haft i hela mitt liv. Jag låg vaken hela natten före, 
orkade naturligtvis inte äta någonting, satte mig i min 
djupa sadel iklädd min mors bruddräkt som riddräkt…… 
Kjolen och tröjan var sydda ihop och de var så pass trånga 
att jag knappast kunde andas. Jag var ej så van vid trånga 
kläder”. 

Hon hade med sig ett lammskinn att handla för. Hon 
bytte till en nålbehållare av mässing, den vackraste sak 
hon sett. Resan tog flera dagar och var så ansträngande 
att hon var alldeles slut när hon kom hem.

 ”(...) när jag kom hem igen var jag nära döden av trötthet 
för att jag hade vakat så pass länge.”

Fotografiet föreställer en högtidsdräktkläder från Island 
och kanske var det något liknande som Òlöf hade på sig 
när hon för första gången besökte handelsplatsen. 

Amaat. Insamlad av Nordiska museet, sedan 1933 deponerad 
vid Världskulturmuseerna. Foto: Etnografiska museet

Isländska högtidsdräkt. Foto: Nordiska museet



Att få rida iväg i de vackra kläderna var en viktig händelse i Òlöfs liv. Till vardags fick 
hon och hennes syskon arbeta hårt för att bidra till familjens försörjning. 

”Flickorna slog höet lika ofta som pojkarna om så behövdes. (...) Pojkarna lagade 
maten och skötte om barnen lika gärna som vi flickor. Våra föräldrar var så pass 
ivriga att låta barnen arbeta att vi ej fick kamma håret eller tvätta oss utom på 
söndagarna. Om vi absolut ville göra sådant fick vi göra det mens vi år vår torrfisk.”

Samiska kläder
Den traditionella samiska dräkten består av en kolt. Den kunde vara av vadmal, kläde, 
läder eller päls. Vadmal och dyrt kläde köptes på marknaderna. Päls och renskinn 
beredde man själv. Vanligast var att kvinnorna själva sydde alla dräktdelar, till en början 
för hand men senare användes symaskin. Kolten kan se olika ut beroende på om den 
bärs av man eller kvinna eller vilket område bäraren kommer ifrån.

Samiska skolbarn på väg från skolan i Lannavaara. Jukkasjärvi, 
Norrbotten. Foto: Borg Mesch/ Nordiska museet

Under 1800-talets slut och under 1900-talet slutade många samer att bära den 
traditionella dräkten. I många fall för att den ansågs omodern. Men viktigare var 
många gånger att dräkten signalerade att man var same. Att vara same har många 
gånger inneburit diskriminering, fördomar och utsatthet.

Idag har dräkten eller delar av den fått en pånyttfödelse. Många samer känner ökad 
stolthet och vill uttrycka en samisk identitet. I dräkten blandas idag traditionella och 
moderna material.

Foto: Mats Landin



Mattias Kuoljok sätter på sig skorna utanför kåtan 1949.
Foto: Okänd/ Nordiska museet

Regnkläder
I det levande djuret fungerar tarmen på så vis att den absorberar vätska 
bara från ena sidan: tarmväggen. Vätskan förs sedan ut på andra sidan 
och vidare ut i djurets kropp. Tarmens förmåga förstod sig människor i 
Arktis tidigt på och började använda i kläder. Resultatet är ett material 
som inte släpper in någon fukt och samtidigt avdunstar bärarens svett. 
Ett plagg som andas. Samma förmåga återfinns i moderna syntetmaterial 
som goretex. Förmågan kallas i syntetmaterial för ”breathability”. Men 
kunskapen har funnits länge i Arktis. Kanske i tusentals år.

Tarmarna testas innan plagget börjar konstrueras genom att man blåser 
upp dem och sänker dem i en vattenfylld balja, på samma sätt som man 
testar var det är hål på ett punkterat cykeldäck. Du ska kunna bära 
vatten i en anorak utan att den läcker ut en enda droppe. Tarmarna ger 
ett material som är fjäderlätt, slitstarkt, vind- och vattentätt.

Strumpor?
Torkat starrgräs, skohö, kan ersätta strumpor. Nils-Henrik Gunnare 
berättar att han använde skohö året runt till långt in på 1980-talet. Han 
använde skohö även i gummistövlar och tycker att det fungerar bättre 
än strumpor eftersom det håller fötterna torra.

”På vintern finns det ingenting som slår lappskor med skohö. Jag 
har samlat renar i 43 graders kyla utan att bli kall om fötterna. Inga 
strumpor, enbart skohö. Så var den när jag var barn också. Vi hade 
inte sockar och strumpor, bara rena höet mot foten.”

Torkat starrgräs. Foto: Karolina Kristensson



Musik, fest och lek
Livet i Arktis har inte alltid varit enbart hårt arbete utan det har även funnits 
tid till fest och lek. Sång, dans och musik var och är viktigt. Det tuffa livet i ett 
jägarsamhälle kräver avkoppling. Fortfarande idag är det en viktig del i de arktiska 
kulturerna. 

Förr i tiden på Grönland lekte barnen med hundvalpar i syfte om att lära sig ta hand 
om levande varelser, pricka rätt med stickor för jaktens skull och kamplekar där 
man lärde sig och mätte styrka t ex genom att dra sin motståndare i kinden. Bollar 
visar på att precisionslekar och lagsporter var lika viktiga som i alla samhällen. Att 
lära sig använda motorik och samspela är livsnödvändigt.

I dag har många ungdomar i arktiska områden samma fritidsintressen som andra 
ungdomar i världen- man vill umgås med vänner, lyssna på musik, se på film, spela 
dataspel osv…

Barn spelar fotboll i Reykjavik på 1950-talet. 
Foto: Hans Malmberg/ Nordiska museet

Maten
Kött, fisk och fågelägg har varit basföda i det arktiska området. 

Förr i tiden i Arktis har jakten på föda varit en kamp om att få leva eller att dö. I 
områden med bofast befolkning hade man djur som får, getter och kor. Där odlades 
även en del grödor som korn, rotfrukter och grönsaker. 

Utmärkande för arktisk matlagning är att rätterna oftast består av få ingredienser 
samt att de redskap och ingredienser som använts kommer från närområdet. Som 
exempel har Nenets, som lever i ryska Nenetsien, använt magen på renen både 
som förvaring och konservering av renkött.



Att bevara mat
För att spara mat byggde man förr i Arktis kallaste delar enkla stenrösen direkt på 
marken. Fisk, kött och fågel frös snabbt in och täcktes med skyddande stenar. På 
andra ställen lade man det i kalla grottor, gruvschakt eller småiglos – något som 
fortfarande brukas och då mest till valrosskött för hundarna. Att syra maten var 
även ett knep för att få det att hålla. Kött syddes in i sälskinn eller valmagar och 
lades sedan att röta under längre tid. Detta är vanligt i hela det arktiska området, till 
exempel Lunnefågel och surhaj är isländska specialiter.
I många områden har man inte möjlighet att odla säd och grönskaker och förvara 
dem då klimatet inte tillåter detta. 

Nutida mat
I många områden i dag äter man traditionell mat vid sidan av importerad mat. 
Till vissa områden finns det fortfarande svårigheter med att frakta färsk frukt och 
grönsaker och där fyller den traditionella matlagningen en viktig funktion för att 
förse befolkningen med alla vitaminer och näringsämnen som behövs. Beroende på 
plats kan utbudet likna det som går att hitta i en vanlig sydsvensk livsmedelsaffär 
men långa transportsträckor gör maten väldigt dyr. 

I de allra kallaste regionerna har man ätit, och fortsatt att äta rått. Att äta rått 
har många orsaker: det saknas bränsle, rått fett har högt energivärde samt att de 
viktiga c-vitaminerna försvinner vid tillagning eller om köttet får vila för länge. Brist 
på C-vitamin kan förorsaka skörbjugg, en livshotande sjukdom som drabbat många 
som är ovana vid rått kött och inte har tillgång till färska grönsaker. Det som kan 
sparas är blod som torkas för att sedan blandas till soppa med varmt vatten.

Foto: Ernst Manker/ Nordiska museet Svalbard. Foto: Camilla Andersen



Recept på blodsoppa
Blodsoppa är en traditionell rätt hos Tjuktjerna som lever i Ryssland.

Reindeer blood soup is the favorite national dish of the Chukchi.
Modern method
Ingredients:
Reindeer head
Reindeer blood
Flour, salt
Make a broth by boiling the reindeer head (antlers
removed) in water. Remove the froth and
impurities from the surface periodically and
add salt while cooking. When the head is ready,
remove it from the pot and strain. Mix flour
with cold water in a separate bowl, add with
the settled reindeer blood slowly into the boiling
broth, stirring well. Cook until the broth comes
to the boil and becomes a chocolate color.

Diskussionsfrågor
• Hur väl anpassade är dina kläder för klimatet som du lever i?

• Du är strandad mitt ute i Arktis och det är minus 40 grader. 
Vad gör du för att överleva? Hur håller du dig varm? Vad äter du?

•	 Vilka	överlevnadstips	och	knep	finns	i	din	vardag?	T.ex.	stå	till	höger 
i rulltrappan eller alltid ha med sig laddare till mobiltelefonen.

• Det vi äter hänger ofta samman med den miljö vi lever i och vårt 
kulturella ursprung. På många ställen i Arktis skulle det vara omöjligt/
enormt svårt att vara vegetarian. Vad anser du om det?

• Hur tror du att klimatförändringar påverkar och kommer att påverka 
människors inställning till mat? 


