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P
olartrakternas historia är höljd i ett 
 mytiskt skimmer. Arktis och Antarktis 
är på många sätt unika regioner, och 
historiker som låtit sig uppslukas av 
dessa isiga världar har stundom menat 
att det som utspelats där genom år-

hundradena inte riktigt passar in i den större 
världshistorien. Huvudargumenten för en sådan 
syn är att polartrakterna har varit alltför glesbefol-
kade och klimatet alltför extremt för att en ”nor-
mal” historisk utvecklingsprocess skulle vara möj-
lig, och att Arktis därvid också undgått att industri-
aliseras och urbaniseras på det sätt som annars 
 utmärker moderna civilisationer. 

Synen på polartrakternas framtid är en helt 
 annan. I takt med klimatförändringarna och havs-
isens avsmältande förutspår många forskare att 
Arktis i framtiden kommer att bli av oerhörd vikt 
för världens råvaruförsörjning och att de tidigare 
isbelagda Nordväst- och Nordostpassagerna kom-
mer att spela en nyckelroll för godstransporter 
 mellan Asien, Europa och Nordamerika. Kritiker 
upprörs över att detta inlemmande av Arktis  
i världsekonomin kommer att beröva regionen dess 
unika egenskaper, i synnerhet dess orörda miljö 
och traditionella kulturer. 

Det här perspektivet är förfelat på åtminstone ett 
sätt. Arktis har nämligen sedan närmare 150 år till-
baka redan varit föremål för aggressiv industriali-
sering, hårdhänt utvinning av naturresurser och 
långtgående miljöförstöring. Samtliga stater med 
territorier norr om polcirkeln bidrog tidigt till det-
ta, inklusive Sverige, som kring förra sekelskiftet 
inte bara inledde en storskalig exploatering av 
Lapplands naturrikedomar, utan även drev en kol-
gruva på Svalbard. 

Hela den arktiska regionen genomgick i själva 
verket samma utveckling som världen i övrigt från 
omkring 1870, då tekniska revolutioner på bland 
annat transport- och kommunikationsområdet 
 stimulerade industriella aktörer att vidga sina hori-
sonter genom industriell naturresursutvinning  
i allt avlägsnare trakter. 

Intresset för Arktis råvaror och industriella po-
tential var i grund och botten av precis samma slag 
som motsvarande intresse för råvarorna i Afrikas 
svårnåbara inre, för den storskaliga boskaps-
uppfödningen i Sydamerika och Australien, för 
 Melanesiens nickelrikedomar och för Sumatras 
olje källor. De svårigheter som Arktis exploatörer 
hade att tampas med rent klimatmässigt motsvara-
des av jämförbara utmaningar i tropikerna, där 
många europeiska resursjägare och industrialister 
gick under i sjukdomar, av de fruktansvärda klimat-
förhållanden som rådde i den oljerika Saharaöknen 
och så vidare. Arktis var med andra ord inte så 
unikt som man kan tro, och utvecklingen på 
2000-talet är ingalunda ny.

Detta blir särskilt tydligt i fallet Ryssland. Ryss-
land är som bekant världens största land till ytan, 
och av denna yta ligger inte mindre än en femtedel 
norr om polcirkeln. I sin nya bok ”The conquest of 
the Russian Arctic” (Harvard University Press) be-
rättar den amerikanske historikern Paul R Joseph-
son illusionslöst om Rysslands mångfacetterade 
försök att från slutet av 1800-talet och framåt mo-
dernisera och nyttiggöra detta väldiga territorium. 

Under tsartiden, skriver Josephson, var utveck-
lingen i ryska Arktis rätt lik den som USA, Kanada 
och de nordiska länderna genomgick. Men efter re-

volutionen 1917 och särskilt under den tidiga Stalin-
eran accelererade de ryska förehavandena på ett 
dramatiskt sätt. Motivationen var delvis militär, 
men Josephson tycks mena att ideologiska och eko-
nomiska faktorer vägde tyngre. Det övergripande 
målet var att sprida den sovjetiska civilisationens 
välsignelser till fjärran norden och att samtidigt in-
foga dess närmast outtömliga naturtillgångar i den 
centralstyrda, allsovjetiska industrialiseringspro-
cessen. I Kremls föreställningsvärld kunde klimat- 
och miljömässiga faktorer inte tillåtas stå i vägen 
för det kommunistiska samhällsprojektet, och det 
ansågs självklart att även ursprungsbefolkningar  
– man räknade till 14 nationaliteter i ryska Arktis – 
måste infogas i omvandlingen.

Fundamentet i den arktiska industrialiserings-
visionen var gruvdrift, oljeutvinning och skogs-
avverkning. Kol, nickel, koppar, zink, aluminium 
och en mängd andra metaller samt fosfat, fluorit, 
asbest med mera började brytas på tundran. En del 
skeppades i rå form till industrier i söder. Men ett 

stort antal anläggningar för raffinering och be-
arbetning av råvarorna, i synnerhet smältverk för 
järn, nickel och aluminium, anlades i själva Arktis 
– med stora konsekvenser för miljön, vilket bland 
andra norrmännen fick erfara då ett av de största 
arktiska nickelkombinaten låg precis invid norsk-
ryska gränsen. 

E
n huvudaktör i skapandet av Arktis som 
industriregion var den så kallade Norra 
sjövägsadministrationen, Glavsevmor-
put. Den skapades 1932 och leddes under 
många år av den legendariske polarfors-
karen Otto Sjmidt – även känd som ”is-

kommissarien”. Sjmidts uppdrag var till att börja 
med begränsat till just sjöfarten: det var Nordost-
passagen (eller Norra sjövägen, som ryssarna kallar 
den) som skulle öppnas upp. Norrmannen Fridtjof 
Nansen hade på sin tid menat att möjligheten till 
reguljär sjöfart mellan Archangelsk och Vla-
divostok var en illusion. Kommunistpartiet, och  
i synnerhet Sergej Kirov, partisekreteraren i Lenin-
grad som senare mördades på order av Stalin, an-
såg att under socialistiska samhällsförhållanden så 
var det visst möjligt. När ett sovjetiskt fartyg som-
maren 1932 lyckades avverka passagen i ett svep var 
det således en triumf, och fyra år senare genomför-
des – med hjälp av kraftfulla isbrytare – inte mindre 
än 14 resor längs hela rutten under en och samma 
säsong.

Men Glavsevmorput blev snabbt något mer. Or-
ganisationen utvecklades till ett slags superkom-

missariat som tog sig an mineralprospektering, 
gruvdrift, fiske, jordbruk, flodtransporter och till 
och med flygtrafik. Sjmidts organisation utvecklade 
egna relationer med ursprungsfolken, lät uppföra 
egna städer på tundran och fick dessutom en viktig 
utrikespolitisk funktion genom etableringar på 
 öarna utanför Sibiriens kust, vars politiska status 
inte alltid var så självklar. I väster sträckte sig dess 
inflytande till Svalbard, där Glavsevmorput drev 
kolgruvebolaget Arktikugol. På andra håll utvanns 
nickel, zink, bly, guld, koppar, grafit, salt och olja. 
Vid Jenisejflodens mellersta flöde, djupt inne  
i Sibirien, anlade Sjmidt vidare timmerkombinatet 
Igarka. 

Akilleshälen var bristen på arbetskraft. Genom 
propaganda och andra mjuka metoder försökte 
man till en början locka arbetare söderifrån till de 
nya industriområdena i norr, men resultatet var 
magert. Stalins lösning stavades Gulag. Josephson 
beskriver Gulaglägren som en form av teknologi: 
ett slags ”mänskliga maskiner” som dock aldrig 
fungerade särskilt bra. Lidandena som människor-
na i den arktiska Gulagarkipelagen fick utstå var 
ohyggliga, och hundratusentals fick sätta livet till. 
Och som om detta inte var nog var systemet en eko-
nomisk katastrof. Vad dessa fångkollektiv i slut-
änden levererade – nya vattenleder som Vitahavs-
kanalen, dammar för vattenkraft, vägar och järn-
vägar, gruvor och fabriker – stod inte i någon rimlig 
proportion till den oerhörda arbetsinsatsen. Tekni-
ken var arkaisk. Samma stat som visat sig kapabel 
att utveckla atombomber och rymdraketer för-
mådde inte förse sina tvångsarbetare med mer än 
spadar och skottkärror, om ens det. Traktorer sågs 
sällan till. Storskaliga projekt försenades till följd av 
brist på kängor. Och kvaliteten på det utförda arbe-
tet var låg: färdigbyggda dammar kollapsade, gru-
vor svämmade över, tåg spårade ur, båtar sjönk, 
smältverk havererade, radioaktivitet läckte ut. 

S
ituationen normaliserades i någon mån 
från 60-talet och framåt. Under Chrusj-
tjov och Brezjnev stod arbetslägren inte 
längre i centrum. I stället lockade man 
hågade norrut genom högre löner, löften 
om rymliga bostäder och liknande. Ark-

tis tycktes vara på väg att bli en alldeles vanlig del av 
Sovjetsamhället. Tvärtemot den gängse föreställ-
ningen om polartrakterna blev ryska Arktis med 
tiden ett inte bara industrialiserat, utan även i hög 
grad urbaniserat samhälle. 1930 hade befolkningen 
i området uppgått till en halv miljon människor. 
Mot slutet av Sovjetepoken bodde 2,7 miljoner  
i regionen – av vilka 79 procent i städer. Det fanns 
elva ryska städer i norr med en befolkning över 
kvartsmiljonen. Befolkningstätheten i regionen to-
talt sett var nästan tre gånger så hög som i Alaska 
och 50 gånger högre än i kanadensiska Arktis. 

Men lönsamt blev det hela aldrig. Oerhörda stat-
liga subventioner konsumerades för att erövringen 
av tundran och tajgan skulle kunna fortskrida. När 
subventionerna plötsligt uteblev efter Sovjetunio-
nens fall kollapsade hela regionen. Hela territorier 
avfolkades och av nära tre miljoner sovjetiska 
Arktisinvånare återstod i början av 2000-talet en-
dast två miljoner. 

Under Putin kan utvecklingen vara på väg att ta 
en ny vändning. Josephson ser stora likheter mel-
lan Putins och Stalins arktiska ambitioner. Precis 
som på 1930-talet spelar Arktis numera en viktig 
roll för Rysslands identitet som supermakt. Nord-
ostpassagens framtid står återigen högt på agen-
dan, även om det globala sammanhanget nu är ett 
annat än på 30-talet, inte minst med den smältande 
havsisen som en faktor. Och enorma naturresurs-
intressen, av global betydelse, står på spel i norr. 

Det grundläggande problemet kvarstår dock: att 
exploateringen av Arktis, även om den är möjlig 
rent tekniskt och politiskt, kommer att bli ofantligt 
kostsam – inte bara i pengar räknat, utan även för 
den sköra miljön och kulturerna i norr.
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Arktis en sliten kugge  
i Sovjets maskineri
Arktis är knappast en så orörd miljö som regionen ofta uppfattas 
som: i snart 150 år har den varit föremål för aggressiv industrialise-
ring, utvinning av naturresurser och miljöförstöring. En ny bok 
 beskriver Rysslands roll i exploateringen av det kyliga territoriet. 

Per Högselius är docent i teknik- och vetenskapshis-
toria vid KTH. Han leder bland annat det VR-finansie-
rade forskningsprojektet ”Sverige och den globala 
 resurskolonialismens ursprung”.

Gulaglägret i kolgruvestaden Vorkuta, tio mil norr om 
polcirkeln, anses ha varit ett av de grymmaste.  FOTO: AOP 
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Läs även  
”När även Ryss-
land drömde 
om Amerika”  
av Mats Fält  
(5/2 2015).
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