


Sveagruvan och Svalbardtraktaten 
- samarbete och konflikt 
i kamp om ingenmansland 
Dag Avango

år 2005 firades 80-års-jubileet av Svalbardtraktaten - den internationella 
överenskommelse som gav Norge suveränitet över ett av jordens sista ingen
mansland: den arktiska ögruppen Svalbard.1 Traktaten var framför allt ett resul
tat av de internationella styrkeförhållandena efter det första världskriget, liksom 
av en internationell förhandlingsprocess som hade pågått över ett par årtion
den.2 Förhandlingsprocessen var konfliktfylld, inte minst mellan två av de tongi
vande nationerna - Sverige och Norge. Bitterheten över unionsupplösningen 
1905 var utbredd i Sverige och ett norskt Spetsbergen tedde sig otänkbart. I 
Ryssland likaså, där det ansågs att Ryssland hade historiska rättigheter till 
ögruppen. Konflikten utspelade sig inte bara vid förhandlingsborden utan också 
på Svalbard, där aktörer inom vetenskap och industri från de inblandade 
nationerna, agerade för att säkra sina och den egna nationens intressen.3 Det 
var en kamp om dels nationell självhävdelse, dels naturresurser, där också 
svenska aktörer deltog, genom vetenskaplig forskning och industriella projekt 
som Sveagruvan.4

Strategierna som fördes i kampen om Svalbard kan med fördel jämföras med 
hur olika nationer och intressegrupper agerat i andra delar av jordens obebodda

< Oscar den II land, Svalbard. Omkring två tredjedelar av den arktiska ögruppen är 
täckt av is. Trots stränga förhållanden har Svalbard varit föremål för en omfattande 
gruvdrift från 1800-talets slut fram till idag. Foto, Dag Avango 2001.
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polartrakter - både historiskt och idag. I tidigare historisk forskning rörande 
kampen om Svalbard, har det dock ofta varit just de öppna konflikterna som 
ställts i fokus. Detta är i sig rimligt - i konflikt tydliggörs aktörernas avsikter och 
strategier. Därigenom har dock en viktig aspekt av denna kamp fallit i skugga, 
nämligen samarbeten och nätverk - företeelser som bör beaktas om man vill 
förstå konflikter rörande omstridda områden i polartrakterna. I denna artikel 
kommer jag att lyfta fram denna sida av gruvbolagens agerande på Svalbard 
vid 1900-talets början, genom att utgå från ett aktörnätverk-perspektiv.5 Jag 
ska argumentera för att relationerna mellan de aktörer som tävlade om inflytande 
över ögruppen innefattade ett omfattande samarbete. Jag vill visa att detta 
samarbete å ena sidan var av stor betydelse för de konkurrerande gruvbola
gens möjligheter att operera under de extrema förhållanden som rådde på 
ögruppen - geografiskt, klimatiskt och folkrättsligt. A andra sidan var de aktör
nätverk som byggdes genom samarbetet viktiga verktyg i kampen om Sval
bard. Jag kommer att utgå från två svenska gruvprojekt som bedrevs på Sval
bard under 1900-talets första årtionden.

KOLGRUVORNA PÅ SVALBARD 
- MELLAN INDUSTRI OCH UTRIKESPOLITIK
Svalbards historia har varit intimt förknippad med exploateringen av naturresur
ser - såväl i stor som i liten skala. Under 1 600-talet bedrevs en intensiv val
fångst där, av aktörer från ett flertal europeiska nationer. Under 1 700- och 
1800-talen bedrev ryska och norska fångstmän landbaserad jakt på ögruppen. 
Den kommersiella exploateringen av Svalbards koltillgångar inleddes vid 
1900-talets början.6

De första initiativen att utnyttja fyndigheterna för gruvdrift togs av norska och 
tyska intressenter i slutet av 1890-talet. Det tyska intresset blev kortvarigt, men 
de norska aktörernas initiativ blev ett startskott för en kolrush på ögruppen. Flera 
gruv- och prospekteringsföretag bildades på initiativ av norska ishavsskeppare 
omkring år 1900. Gemensamt för dessa företag var att de saknade tillräckligt 
med kapital för att kunna igångsätta en gruvdrift på året-runt basis. Bolagen 
sålde därför sina kolfält till hugade utländska företag. Ett sådant var brittiska 
The Spitzbergen Coal and Trading Co, som år 1905 grundade Svalbards första
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Kolgruvor och prospekteringsläger på Svalbard under tidigt 1900-tal. Karta, Norsk 
Polarinstitutt, tematiserad av författaren.

kolgruveanläggning för året runt drift - Advent City. En annan tidigare norskägd 
kolfyndighet såldes till den amerikanska kapitalisten John Munroe Longyear. 
Denne bildade företaget The Arctic Coal Co och lät anlägga Longyear City, 
som från år 1 906 byggdes upp till att bli Svalbards mest betydande gruv
anläggning. Ar 1 916 såldes Longyear City till det norska bolaget Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani A/S (hädanefter kallat Store Norske) och döptes till 
Longyearbyen - idag Svalbards administrativa centrum.7

Det fanns även brittiska prospekteringsbolag inblandade i det tidiga 1 900- 
talets kolrush - The Northern Exploration Co och The Scottish Spitsbergen 
Syndicate - som ockuperade betydande områden på ögruppen.8 Bland pion
järerna fanns också ryska aktörer. Sommaren år 191 2 ockuperade vetenskaps
mannen Vladimir Russanov kolfyndigheter kring hela Svalbard. Linder det ryska
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handelshuset Grumant A. G. Agafeloff & Co påbörjades sedan gruvdrift i en 
trång dalgång som idag kallas Grumantdalen. Verksamheten lades ner i sam
band med den ryska revolutionen, men återupptogs igen under 1 920-talet. 
Andra ryska aktörer var M Lewin & Co och A/S De Russiske Kulfelter Green 
Harbour, som anlade gruvor vid Gronfjorden.9

När kolpriserna sköt i höjden under första världskriget, öppnades flera större 
gruvanläggningar. År 1917 etablerades Hiorthamna av A/S De Norske Kulfelter 
Spitsbergen.10 The Kings Bay Kul Co A/S inledde gruvdrift vid Kongsfjorden 
och lade grunden till bosättningen Ny Ålesund.11 Vid Gronfjorden köpte ett 

nederländskt företag de ryska gruvorna, och byggde upp gruvanläggningen 
Barentsburg. Anläggningen byggdes ut till att bli den mest påkostade på 
1920-talets Svalbard.12

När man från svensk sida började intressera sig för Svalbards kolfyndigheter 
var man således inte ensam. Motiven till det svenska initiativet var flera. Den 
gruvsatsning som resulterade i Sveagruvan inleddes genom en expedition år 
1910, på initiativ av Jernkontoret - den svenska järn- och stålindustrins intresse
organisation. Expeditionen hade föregåtts av åratal av lobbyverksamhet från 
ingenjörer inom Jernkontoret, från svenska polarforskare och från det svenska 
Utrikesdepartementet (UD). Vid Jernkontoret såg man möjligheter att komma 
till rätta med den svenska järn- och stålindustrins krympande tillgångar på trä
kol, liksom beroendet av importerad stenkol. Utrikesledningen å sin sida hade 
politiska motiv. Bitterheten mot Norge var stor efter unionsupplösningen år 
1 905 och när den norska regeringen kort därefter började ta initiativ till att 
införliva Spetsbergen med Norge, ville UD göra allt för att förhindra detta. För 
att stärka den svenska ställningen i kommande förhandlingar om ingenmans
landets framtida folkrättsliga status, ville UD att Jernkontoret skulle ockupera 
kolfält på Svalbard. Polarforskarna drevs av samma nationella motiv, men också 
av en önskan att nyttiggöra sina forskningsresultat för den svenska industrin.13

År 1911 bildades det svenska företaget AB Isfjorden-Belsund, för att ge
nomföra fler undersökningar av de kolfält som ockuperats för svensk räkning 
1910. När kolpriserna sedan sköt i höjden under första världskriget var tiden 
den rätta för att locka investerare och år 1917 kunde Sveagruvan byggas. Pro
jektet hade då två syften - ett utrikespolitiskt och ett ekonomiskt.
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Konsortiet Sverige-Spetsbergens kolbrytningsprojekt var inte lika tydligt po
litiskt kopplat. Bakom denna satsning stod geologerna Erik Stensiö och Ernst 
Antevs, som under en expedition år 1917 ockuperat ett kolfält vid den så kallade 
Ebbadalen på västra Svalbard. Under åren som följde gjordes försök att värva 
investerare till att öppna en kolgruva. Bland aktörerna fanns även här motstån
dare mot ett norskt Spetsbergen. Ulf Gustavsson har dock visat att initiativ
tagarna framförallt hade ekonomiska motiv.14

Även andra kolgruvesatsningar var avsedda att tillgodose såväl ekonomiska 
som utrikespolitiska intressen. Bakom den ryska Russanov-expeditionen var 
det ryska utrikesdepartementet en central pådrivare. Tanken var att Rysslands 
ställning i kampen om ögruppens framtid skulle stärkas genom ryska kolgru
vor.15 Sannolikt fanns det likartade intressen bakom de ryska kolgruvorna vid 
Gronfjorden, vilket framgår ur rapporter i Tekniska museets arkiv. De ryska 
ägarna var inte endast intresserade i ekonomisk vinst, utan hade investerat i 
kolfältet också för att ”[...] göra Spetsbergen till en rysk intressesfär.”16 Det 
fanns även norska gruvbolag med en dubbel agenda på Svalbard. Den norska 
polarforskaren Adolf Hoel ockuperade kolfält på direkt uppmaning av den nors
ka utrikesledningen för att stärka Norges krav på ögruppen, och investerare 
lockades att påbörja gruvdrift.17 Store Norske, som köpte amerikanska Long
year City, verkade aktivt för en norsk suveränitet över ögruppen vid förhandling
arna i Paris år 1919. Även de brittiska bolagen på ögruppen hade dubbla agen- 
dor - man ville tjäna pengar på kolförekomsterna och samtidigt införliva Sval
bard med det brittiska imperiet. Till skillnad från de svenska, norska och ryska 
aktörerna hade dock britterna inget som helst stöd från det brittiska utrikes
departementet.18

Således agerade ett flertal av dessa gruvbolag delvis i syfte att tillförsäkra 
den egna nationen kontroll eller åtminstone inflytande över ögruppen Sval
bards framtid. De var därmed konkurrenter till de svenska gruvbolagen om 
både naturresurser och nationell prestige. Trots detta blev dessa gruvbolag till 
stor hjälp när den svenska gruvan i Ebbadalen planerades och när Sveagruvan 
byggdes upp och drevs - dels som logistiska stödjepunkter, dels som källor till 
kunskap om hur en gruvdrift i ett arktiskt ingenmansland borde utformas. Varför 
samarbetade konkurrenterna och vad fick samarbetet för konsekvenser?
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Sveagruvan på Svalbard i vinterskrud 1920. Gruvanläggningen var i drift mellan åren 
1917 och 1925, därefter lades verksamheten ned efter en brand. Gruvan hade då spelat 
ut både sin ekonomiska och politiska roll för svensk räkning. Anläggningen såldes till 
Store Norske år 1934. Foto, Tekniska museets arkiv.
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AKTÖRNÄTVERKET OCH PROSPEKTERINGS EXPEDITION ER NA
En viktig orsak till samarbetet var ögruppens geografiska läge och klimatförhål
landena. Att skapa en fungerande gruvanläggning på en isolerad plats i Hög- 
arktis var en krävande uppgift. Detta var samtliga gruvbolag på det tidiga 1900- 
talets Svalbard medvetna om. Ögruppen är belägen halvvägs mellan Nordkap 
och Nordpolen. Vintertid var den fullständigt isolerad av isen, det rådde absolut 
mörker i månader i sträck och klimatet var kallt med återkommande stormar. 
Där växte inga träd och marken låg i permafrost till ett djup av 300 meter.

Det är tydligt att relationerna mellan gruvbolagen på Svalbard var av stor 
betydelse för deras möjligheter att bedriva en rationell verksamhet under dessa 
omständigheter. Detta framgår bland annat av hur AB Isfjorden-Belsund agera
de under de år som Sveagruvan planerades. Mellan åren 1910 och 1918 
etablerade man vänskapliga relationer med flera konkurrerande bolag och fick 
på så vis tillgång till viktiga resurser. Amerikanska The Arctic Coal Co ville sälja 
sina gruvor till svenskarna och gav bland annat därför bolaget tillträde till 
gruvan i Longyear City. Därigenom tillägnade sig de svenska ingenjörerna vik
tiga kunskaper om brytningsförhållanden, kolkvalitet, gruvteknik och samhälls
byggande under arktiska förhållanden. Longyear City blev också en viktig bas 
för båttransporter, kolbunkring, inköp av bristvaror, sjukvård och för postgång 
under AB Isfjorden-Belsunds prospekteringsexpeditioner.19

Ett annat bolag som AB Isfjorden-Belsund samarbetade med var The North
ern Exploration Co. Alliansen formaliserades genom ett samarbetsavtal år 
191 2, som bilade en konflikt mellan bolagen om äganderätten till den plats där 
Sveagruvan skulle anläggas. Samarbetet bestod i att lösa praktiska problem 
som oförutsedda varubrister samt att försvara ockuperade kolfyndigheter mot 
mindre nogräknade prospektörer. De svenska gruvbolagen byggde därigenom 
ett aktörnätverk på Svalbard. Vilken konkret betydelse fick aktörnätverket för 
driften av Sveagruvan?

AKTÖRNÄTVERKET OCH DRIFTEN AV SVEAGRUVAN
När Sveagruvan anlades år 1917 utökade det svenska gruvbolaget sitt aktör
nätverk genom en allians med Store Norske och i förlängningen med en rad 
andra norska gruvbolag på Svalbard. Samarbetet formaliserades genom ett av
tal, som blev av stor betydelse för driften av gruvan.

72 Dag Avango



Ebbadalen på Svalbard, augusti 2000. På denna plats planerade man att anlägga en 
svensk kolgruva, med gruvsamhälle och hamnanläggning vid stranden och gruvan i 
berget till höger i bild. Byggnaden på fotot var dock den enda som uppfördes. Foto, Dag 
Avango SWEDARCTIC 2000.

LOGISTIK
En central beståndsdel i samarbetet gällde logistik. Sveagruvan, liksom andra 
gruvanläggningar på Svalbard, var starkt beroende av god kommunikation med 
det skandinaviska fastlandet. Personal, stenkol liksom stora mängder med 
byggnadsmaterial och förnödenheter skulle fraktas mellan gruvan och fastlan
det. Transportorganisationen som skapades var beroende av resurser som 
kontrollerades av andra och som kunde nyttjas tack vare bolagets aktörnätverk. 
En viktig resurs utgjordes av fartyg. När driften av Sveagruvan inleddes pågick 
fortfarande det första världskriget och tillgången på fartyg var därför ytterligt 
begränsad. Bolaget fick trots detta tillgång till båtar genom relationen till Store 
Norske. Dessutom kunde bolaget upphandla olika former av resurser i Longyear- 
byen, liksom bunkra kol.
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Sveagruvans transportorganisation bestod också av ett antal mellanstationer 
- Göteborg och Hommelvik dit det mesta av kolen levererades, liksom Narvik 
och Tromso där personal klev av och på, och där islotsar och sjöfolk värvades. 
Ett antal mellanstationer fanns också på Svalbard, vilka var viktiga för såväl 
transporter som radiokommunikation och postgång. Den yttersta av dessa 
utgjordes av den så kallade ”iskanten" vid Bellsund. Van Mijenfjorden vid Svea
gruvan frös i början av november och isen låg till i början av juli varje år. Under 
denna period var fjorden otillgänglig för sjöfart. Utanför Axelön, i Bellsund, 
bröts dock isen upp tidigare och varje vår från april-maj hade iskanten mot det 
öppna Norra Ishavet krupit så pass nära Svalbards västkust att avståndet in till 
Sveagruvan blev farbart. Släd- och skidexpeditioner organiserades ut till iskan
ten för att möta fartyg som man via radio visste var i antågande - dels för att 
hämta och lämna folk, dels för att ta emot sedan månader saknade förnödenhe
ter, virke och reservdelar. Iskanten blev ett centralt begrepp för alla som arbeta
de vid Sveagruvan genom åren - ett fokus för längtan efter hemfärden, efter 
brev från anhöriga och färska matvaror.

För transporterna mellan iskanten och Sveagruvan behövde dock bolaget 
tillgång till skydd mot hårt väder. Detta fick man tack vare samarbetet med kon
kurrenten The Northern Exploration Co, vars prospekteringsläger i Bellsunds- 
området bolaget fick tillträde till. Särskilt viktigt var Camp Morton, som var 
passligt beläget på cirka två tredjedels avstånd från Sveagruvan till iskanten. 
Därifrån kunde de annalkande fartygens skorstensrök upptäckas på ett stort 
avstånd över isvidden. Där kunde man tryggt vänta, väl skyddad mot den arktis
ka vintern. Vid Camp Morton tilläts man också vid flera tillfällen att köpa materiel 
som det rådde brist på vid Sveagruvan - till exempel karbid och dynamit. A sin 
sida hjälpte svenskarna britterna genom att placera personal från Sveagruvan 
som vakter vid anläggningen.

En annan viktig länk i Sveagruvans försörjningslinje utgjordes av Spitsber
gen Radio - den norska statens radiostation på Finneset vid Gronfjorden och 
till denna länkade radiostationer på det nordnorska fastlandet. All radiokommu
nikation mellan Sveagruvans lokala radiostation och gruvbolagets ledning i 
Stockholm vidarebefordrades via dessa sändare under Sveagruvans första år i 
drift. Tillgången till Spitsbergen Radio var en frukt av bolagets samarbetsavtal

74 Dag Avango



med Store Norske, genom vilken man framförhandlat fördelaktiga priser för 
radiotrafiken.

Spitsbergen Radio blev även en viktig länk i postgången till Sveagruvan. Un
der de perioder som Van Mijenfjorden var frusen kunde Gronfjorden fortfarande 
vara framkomlig för båttrafik. Posten hämtades då genom milslånga skidfärder 
från Sveagruvan och tillbaka, över fjordisar, bergspass och glaciärer. Även under 
dessa färder fungerade The Northern Exploration Co’s prospekteringsläger vid 
Bellsund som mellanstation. När Sveagruvans kraftstation brann upp under 
vintern 1917-191 8 var det från Spitsbergen Radio man kunde beställa en ny 
för leverans med första iskantsbåt.

Genom samarbetsrelationerna kunde även andra gruvbolag på Svalbard 
nyttja Sveagruvans resurser. Det svenska gruvbolaget transporterade förnöden
heter och personal till den nederländska gruvanläggningen Barentsburg vid 
Gronfjorden, till britternas Camp Morton och till The Anglo-Russian Grumant 
Co’s Grumant City.20 Vintern 1918-1 919 blev Sveagruvan del av en av de 
mer spektakulära räddningsoperationerna på 191 O-talets Svalbard. Denna vin
ter hade M Lewin & Co, som drev verksamheten på de ryska kolfälten vid Gron
fjorden, beslutat att bygga ut gruvdriften. Ny materiel hade beställts i Norge, 
liksom matvaror för en övervintrande arbetsstyrka på 40 personer. Leveransen 
kunde dock lämna Tromso först på annandag jul, på grund av krigsrelaterade 
svårigheter att få tag på matvaror. På vägen genom polarnatten mot Svalbard 
råkade fartyget sedan i storm och drev runt på ishavet i tre veckor. Nya fartyg 
skickades, men dessa mötte liknande öden och försöken att nå den ryska gru
van fick avbrytas. Vid Gronfjorden steg oron eftersom proviant nu saknades för 
övervintrarna.21

Gruvbolagens aktörnätverk på ögruppen blev av avgörande betydelse för att 
avvärja den hotande katastrofen. Den ryska gruvans ledning lyckades placera 
hälften av sina gruvarbetare i tjänst vid andra gruvanläggningar, men för de 
återstående lyckades man endast tillfälligt skaffa proviant från geografiskt nära
liggande norska anläggningar som Longyearbyen och Spitsbergen Radio. För 
att täcka de långsiktiga proviantbehoven sökte ledningen då hjälp från den 
avlägset belägna Sveagruvan. Där hörsammades nödropet av den lokala arbets
chefen löjtnant Sten Jakobsson, som lät ransonera maten vid Sveagruvan för
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att rädda arbetsstyrkan vid Grenfjorden. Det ryska bolagets driftchef Lewin, till
sammans med två medhjälpare, fraktade sedan mat från Sveagruvan till Gron
fjorden genom hela den arktiska vintern. Den norske polarforskaren Adolf Hoel 
betecknar insatsen som ”[...] helt enestående i gruvedriftens historie”. 22

Viljan att undsätta de nödställda vid Gronfjorden omfattade dock inte alla - 
åtminstone inte på svensk sida. Sveagruvans driftchef Jakobsson fick hård 
kritik av bolagsledningen i Stockholm för stödet till ryssarna - de måste betala 
för maten före leverans hette det. Jakobsson framhärdade dock och underströk 
att"[...] det var fråga om räddning eller undergång för ett femtiotal man största 
delen svenskar [...].”23 Det svenska bolaget fick betalt för provianten senare 
under vintern, men om Jakobsson väntat med att leverera tills dess hade det 
troligen varit för sent. Händelserna vittnar inte bara om den fundamentala bety
delse som samarbetet mellan de konkurrerande aktörerna på ögruppen hade. 
De vittnar också om att många av samarbetsiniativen fattades av de lokala gruv
ledningarna. Tack vare uppoffringarna lokalt undveks vad som kunde ha blivit 
ännu en i raden av mänskliga tragedier i polartrakterna.

GRUVTEKNIK
Samarbetsrelationerna mellan gruvbolagen på Svalbard fick också betydelse 
för hur gruvanläggningarna utformades tekniskt och socialt, genom idésprid
ning inom aktörnätverken.

Planen för Sveagruvan utarbetades under Jernkontorets samt AB Isfjorden- 
Belsunds expeditioner 1910-1916. Den kanske viktigaste gestalten bakom 
planen var gruvingenjören Birger Johnsson, som också stod bakom planen för 
den gruva som Konsortiet Sverige-Spetsbergen planerade vid Ebbadalen. 
Johnsson hade medverkat i samtliga AB Isfjorden-Belsunds expeditioner till 
Sveagruvan från år 1911 och framåt. Därigenom hade han en stor kännedom 
om förhållandena på ögruppen, liksom tillgång till bolagets aktörnätverk med 
andra gruvbolag där.

< Vid A/S De Russiske Kulfelter Green Harbours gruva vid Grenfjorden användes, lik
som vid flera andra kolgruvor på Svalbard, en rälsbana för transporterna mellan gruva, 
kolupplag och pir. Vagnarna rutschades från gruvan till kajen och halades upp med lin
dragning - därav ordet linbana i kartan. Karta, Tekniska museets arkiv.
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Det är tydligt att många av Johnssons idéer om hur de svenska gruvorna 
skulle utformas hade vuxit fram genom kontakterna med andra gruvbolag. 
Enligt planen för Sveagruvan skulle kolbrytningen bedrivas med spetstekniken 
inom kolgruveindustrin vid denna tid - maskinbrytning och elektriska borrma
skiner. Förebilden var Longyear City, där The Arctic Coal Co hade skapat en 
effektiv brytning på detta sätt. I de skånska kolgruvorna i Sverige användes 
nästan undantagslöst manuella metoder - hacka och handborr. Ovan jord skulle 
Sveagruvan förses med billig men effektiv transportteknik. Kolen från gruvan 
skulle fraktas på ett rälsbundet transportsystem till ett upplag, varifrån båtarna 
skulle lastas under sommarens utskeppningssäsong. Även för detta val utgjorde 
Longyear City referenspunkten, men som avskräckande exempel. Amerikanerna 
använde en linbana istället för räls och AB Isfjorden-Belsunds ingenjörer hade 
informerats av den amerikanske driftchefen att linbanetekniken var illa lämpad 
för förhållandena på Svalbard. Kyla och stormar under vintern ledde till drift
stopp och skador, till vilka kunnig arbetskraft saknades för reparationer.24

När Birger Johnsson planerade för Konsortiet Sverige-Spetsbergens gruva 
vid Ebbadalen, följde han samma principer. I ett PM ställt till konsortiet hösten 
1917, konstaterade han torrt att ”Linbana bör om möjligt undvikas för transpor
ten, då driftsäkerheten hos en sådan i ett arktiskt klimat är liten."25 Bakgrunden 
till detta utlåtande var inte endast The Arctic Coal Co’s bekymmer. Beslutet 
baserade han på sin kännedom om i stort sett alla gruvanläggningar på Sval
bard vid denna tid - anläggningar som han tillåtits studera tack vare de goda 
relationer som vidmakthållits med andra gruvbolag på ögruppen.

Råden Johnsson kunde ge gällde de flesta beståndsdelarna av en produk
tionslinje vid en kolgruva på Svalbard. Flertalet av bolagen på ögruppen hade 
valt rälsbanor som transportsystem och gruvan i Ebbadalen skulle utformas på 
samma sätt var tanken. Erfarenheter hade visat att systemet skulle ha så få 
omlastningsstationer som möjligt - dels av kostnadsskäl, dels på grund av att 
permafrosten gjorde att stenkolen föll sönder i stybb när den tinade. Detta 
sänkte värdet på kolen och ju fler omlastningar, ju mer stybb. Johnsson menade

> Snötunnel för Sveagruvans rälsbundna transportsystem för kol mellan gruva och 
kolupplag, oktober 1918. Tunneln illustrerar ett av de många problem som förhållandena 
på Svalbard gav upphov till. Foto, Tekniska museets arkiv.
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också, i likhet med i planen för Sveagruvan, att erfarenheterna från andra gruv- 
bolag på ögruppen visade att kolbrytningen måste utföras maskinellt.26

Det rälsbundna transportsystem som byggdes upp vid Sveagruvan blev 
dock aldrig någon succé. Rälsen begravdes av snö från tidig höst och bolaget 
tvingades ägna mer tid åt att skotta snö än att bryta kol. För att lösa problemet 
anlitades återigen bolagets kanaler till andra gruvbolag på Svalbard. Företaget 
satte sig i kontakt med Store Norske, som rekommenderade den linbaneteknik 
de ärvt från amerikanerna. Kort därefter uppfördes en nästan exakt kopia av 
Longyearbyens transport- och omlastningssystem vid Sveagruvan. Linbanan 
löste problemen, tack vare att korgarna kunde sväva fritt ovan snötäcket.

Store Norske har använt linbanor vid de flesta av gruvorna de drivit under 
1 900-talets lopp och som kulturminnen dominerar de idag landskapet kring 
Longyearbyen. Lösningen har dock inte varit universell - vid de ryska gruvorna 
på ögruppen har man använt rälsbanor, men dessa har varit överbyggda av 
snögallerier för att möjliggöra transporter vintertid. Denna teknik för daganlägg
ningar kan ses som ett resultat av den kunskapsbyggnad om arktisk gruvdrift 
som ägde rum i de tidiga gruvbolagens aktörnätverk på Svalbard.

SAMHÄLLSBYGGANDE I INGENMANSLANDET
Kunskapsuppbyggnaden om arktisk gruvteknik handlade också om samhälls
byggande och social kontroll. Svalbard var ett ingenmansland fram till år 1920 
och Svalbardtraktaten trädde inte i kraft förrän år 1925. Ingenmanslandet inne
bar andra maktförhållanden mellan arbete och kapital än de som normalt sett 
rådde på det europeiska fastlandet och i USA. På Svalbard hade industriägarna 
och deras lokala arbetsledningar ingen tillgång till vare sig polis, militär eller 
strejkbrytare när arbetarna valde att strejka för sina krav - högre löner, bättre 
bostäder och ätbar föda. Och detta var en tid när den europeiska arbetarklas
sen radikaliserades och utmanade den kapitalistiska samhällordningen. Till de 
radikalare arbetargrupperna hörde gruv- och anläggningsarbetare, ofta organi
serade i anarko-syndikalistiska fackföreningar. Det var arbetare från dessa 
grupper som sökte sig till gruvorna på Svalbard. Flera gruvbolag hade surt fått 
erfara vad detta kunde innebära vid en gruvanläggning på Svalbard. Advent 
City, Svalbards första gruvsamhälle, stängdes år 1908, inte minst på grund av
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återkommande och våldsamma konflikter med arbetarna. Våren år 1907 hade 
arbetarna i praktiken tagit makten vid anläggningen.27 Den norske historikern 
Thor B Arlov menar att liknande konflikter bidrog till att amerikanerna sålde 
Longyear City till Store Norske år 1916.28

De ingenjörer som planerade för de svenska gruvorna vid Ebbadalen och 
Sveagruvan hade full kännedom om de sociala oroligheter som kunde uppstå. 
När AB Isfjorden-Belsunds prospekteringsexpeditioner besökte Longyear City 
på det tidiga 1 91 O-talet, förde de diskussioner om arbetskonflikterna med The 
Arctic Coal Co’s företrädare. Konflikterna i Advent City och deras orsaker kän
de de också väl till. När Sveagruvan planerades gjordes därför stora ansträng
ningar att förebygga konflikter. Detta försökte man å ena sidan göra genom att 
skapa drägliga levnadsförhållanden - återigen med Longyear City som av
skräckande exempel. Arbetarna skulle betalas höga löner, förses med bättre 
bostäder än i Longyear City och till skillnad mot där erbjudas olika former av 
förströelser efter arbetstid. Fritiden skulle fyllas med litteratur, teater, revyer, 
konserter, dans och utflykter, i syfte att motverka tristess och missnöje. Å andra 
sidan försökte man kontrollera arbetarna med hjälp av maktspråk. Arbetskon
trakten innehöll förbud mot strejker, med kännbar ekonomisk bestraffning om 
förbudet bröts - löneutbetalningar till arbetarnas hemmavarande familjer av
bröts och innestående löner straffbeskattades. Maktmedlen bestod också av 
skjutvapen som delades ut till ingenjörer och förmän vid konflikt.29

Vid Sveagruvan försökte man också att manifestera de maktförhållanden 
bolaget ville etablera med hjälp av den fysiska miljön - dels genom arkitekturen, 
dels genom samhällsplanen. Arbetarbostäderna och direktionsbyggnaderna 
skildes tydligt åt, genom att linbanan utgjorde en symbolisk social gränslinje 
genom bebyggelsen. För att knyta vissa arbetargrupper närmare ledningen, 
placerades bostäder för gifta arbetare, liksom familjebostäder, bland direk- 
tionshusen. Sammantaget var strategierna avsedda att motverka strejker och 
maskningsaktioner, liksom att upprätthålla bolagets makt över anläggningen.30

I Birger Johnssons rekommendationer för den tänkta svenska gruvan i Ebba
dalen, kan man ana liknande överväganden. Såväl bostadskvalitet som behovet 
av förströelser lyftes fram. Aret runt-arbetarna borde förses med goda bo
städer, med kaminer och elektrisk belysning i varje rum. Därutöver torkrum för
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Sveagruvans arbetarbostäder (i bakgrunden), placerade på östra sidan av linbanan för 
att symboliskt skilja dem från befälsbostäderna på den västra sidan. Arbetarbostäder
na försågs samtidigt med bekvämligheter, som inte fanns tillhands vid andra tidiga 
gruvanläggningar på Svalbard. I förgrunden till vänster kraftstation och verkstad. Foto, 
Tekniska museets arkiv.

arbetskläder, skor etcetera. Förströelser borde ombesörjas i en särskild marke- 
tenteribyggnad, som förutom köksavdelning och matrum borde innehålla ett 
stort samlingsrum med bibliotek, sällskapsspel och kaférörelse. Likaså var hy
gienen viktig. Därför borde en särskild kombinerad bad- och tvättstuga uppföras 
i Ebbadalen.31

Johnsson rekommenderade också att hierarkierna vid den tänkta Ebbada- 
lengruvan tydliggjordes: "ingeniörer och förmän får var sin mess med tillhöran
de köksavdelning, sovrum och samlingsrum.”32 Arbetarna skulle erbjudas 
drägliga levnadsförhållanden, men samtidigt skulle bebyggelsen manifestera 
vem som var hög och låg, vem som fattade beslut och vem som inte gjorde det.

Strategierna Johnsson beskrev var knappast unika för isolerade ”company 
towns” vid denna tid. De specifika maktförhållandena i ingenmanslandet skärpte 
dock bolagsledningarnas behov av dylika strategier, och de använde de enkla
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medel som stod till buds. Erfarenheterna från Longyear City och Advent City 
visade att det inte räckte att smälla upp en samling baracker på tundran. Att 
upprätthålla bolagets makt i ingenmanslandet blev en lika central uppgift som 
att finna en lämplig gruvteknik för Arktis. Samarbetet mellan gruvbolagen blev 
en central del i dessa ansträngningar - och då inte endast för utbyte av erfaren
heter. I samarbetsavtalen mellan de norska och svenska gruvbolagen på 
ögruppen var en av de centrala beståndsdelarna svartlistning av arbetare. 
Arbetare som bedömts vara upprorsmakare och avskedats från Sveagruvan 
skulle förvägras anställning också i Longyearbyen och i Ny Alesund.

SAMARBETE SOM MAKTSTRATEGI
Det var således inte endast de geografiska och klimatrelaterade förhållandena 
som banade väg för samarbete mellan konkurrenter på Svalbard, utan även 
styrkeförhållanden mellan arbete och kapital i ingenmanslandet. Kan man där
med sluta sig till att de konkurrerande bolagen på ögruppen endast agerade 
med sina samarbetspartners bästa för ögonen? På lokal nivå på Svalbard tycks 
det ha handlat om ett utbyte av tjänster och gentjänster i en omgivning som 
krävde samarbete.

Samarbetsavtalen på bolagsledningsnivå länkades dock ofta till övergripan
de maktstrategier. Samarbetsavtalet mellan AB Spetsbergens Svenska Kolfält 
å ena sidan och Store Norske och de andra norska gruvbolagen å den andra, 
innehöll en politisk dimension. På de norska bolagens initiativ hade samarbets
avtalet uteslutit alla aktörer på Svalbard utom de norska och de svenska. Avta
let innebar också att AB Spetsbergens Svenska Kolfält blev beroende av logis- 
tiska stödjepunkter som antingen stod under Store Norskes eller den norska 
statens kontroll. En avsikt var troligen att stärka det norska inflytandet över 
ögruppen, genom att göra det svenska bolaget beroende av resurser som kon
trollerades av norska aktörer. Samma politiska dimension fanns inbäddad i 
andra officiella initiativ till samarbeten. Det svenska bolagets samarbete med 
det brittiska Northern Exploration Co fick en tydlig politisk dimension när Norge 
begärde suveränitet över Svalbard i samband med fredsförhandlingarna i Paris 
efter första världskriget. AB Spetsbergens Svenska Kolfält och The Northern 
Exploration Co svarade med att försöka organisera en motkonferens i London,
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vars syfte var att åstadkomma ett samordnat styre av ögruppen i gruvbolagens 
regi. Förutom AB Spetsbergens Svenska Kolfält och de båda brittiska bolagen 
- samtliga motståndare till ett norskt Svalbard - var Store Norske det enda 
norska gruvbolag som inbjudits. Avsikten var uppenbar - att sätta norska ak
törer i minoritet, förhindra att Svalbard införlivades med Norge och stärka det 
brittiska inflytandet över ögruppen. Föga förvånande avböjde Store Norske att 
delta och efter avståndstaganden från såväl den svenska som den brittiska utri- 
kesledningen inställdes konferensen.33

KONKLUSIONER
Aktörnätverken jag behandlat här visar att det finns anledning att inte endast 
fokusera på konflikterna i sig vid studier av intressekonflikter i polartrakterna,

Matsalen i ingenjörsmässen vid Sveagruvan. Bolaget lade ned stor möda på att skapa 
acceptabla livsmiljöer för ingenjörerna. Samtidigt underströk man hierarkierna mellan 
såväl befälskategorier, som mellan befäl och arbetare. Foto, Tekniska museets arkiv.
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utan även inkludera samarbeten och nätverk i analysen. Trots att de tidiga gruv
bolagen på Svalbard var medaktörer i en kamp om ett av jordens sista ingen- 
mansländer, präglades deras relation till varandra lokalt av samarbete. Detta 
var en konsekvens av de svåra förhållandena för mänsklig verksamhet på Sval
bard. Naturen var en motståndare som aktörerna inom gruvindustrin försökte 
hantera genom att bygga aktörnätverk med sina konkurrenter. Gustav Rossnes 
har påvisat liknande ömsesidigt fördelaktiga samarbeten mellan fångstmän 
och gruvbolag på Svalbard.34

Samtidigt använde gruvbolagen aktörnätverken till att förbättra sina positio
ner i kampen om de arktiska naturresurserna och de nationella intressena. Att 
dela med sig av resurser är inte nödvändigtvis en oegennyttig handling i svårtill
gängliga polartrakter, utan också ett sätt att skapa beroenden och argument för 
politiskt inflytande.

AB Spetsbergens Svenska Kolfälts aktörnätverk på Svalbard. Brittiska och norska 
gäster på besök i befälsmässen vid Sveagruvan. Foto, Tekniska museets arkiv.
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