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Hösten 1941 räknade världen in ännu en 
tysk seger. Det var inte så egendom

ligt. Sådana förkrossande militära nederlag 
som Sovjetunionen sedan sommaren hade 
utsatts för tycktes ingen makt kunna över
leva. Men under några vinterdygn ändrades 
hela bilden. Förlorarna stampade fram nya 
arméer med bättre vapen, och kriget gick 
mot en fortsättning och tre och ett halvt 
år senare tysk undergång. Undret utanför 
Moskva var resultatet av ett brutalt systems 
omsorgsfulla planering.

Hur den fungerade – även under förut
sättningar som ingen hade kalkylerat med 
– doldes länge bakom diktaturens slöjor. 
Men det som skulle vara hemligt uppenba
ras i Lennart Samuelsons bok Tankograd, 
resultatet av sådana omsorgsfulla studier 
i ryska arkiv som har blivit möjliga sedan 
Sovjetsystemets fall. Författaren, docent 
vid Handelshögskolan i Stockholm, är 
något omstridd bland en del kolleger som 
tycker att denne outtröttlige forskare för

litar sig för mycket på sina källor. Arbetet 
har inte heller fått den uppmärksamhet som 
det förtjänar.

Det är litet synd, ty boken öppnar nya 
ingångar till förståelsen av hur Sovjet
unionen fungerade på det praktiska planet. 
I författarens händer får vi i berättelsen om 
staden Tjeljabinsk – ”Tankograd” – en spe
gel av skeendet från den kommunistiska 
revolutionen/statskuppen fram till Stalins 
död. Känd för sina studier av sovjetisk 
militärindustriell utveckling (Röd koloss 
på larvfötter från 1999) vidgar Samuelson 
här sitt grepp till att omfatta stadsplanering, 
samhällsliv och kultur – allt det som fick 
Tjeljabinsk att fungera även under miser
abla förhållanden och umbäranden.

Dagens storstad Tjeljabinsk har inte fått 
en endaste rad i den svenska Nationalen
cyklopedin trots sin centrala roll för den 
sovjetiska krigsproduktionen och därefter 
supermaktens kärnvapenutveckling och 
produktion. Det är först med Samuelsons 

Det planerade undret i Ural 

av Olof Santesson

Lennart Samuelson: Tankograd. Den ryska hemmafrontens dolda historia 
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nya bok som vi får ta del av ett kraftfullt 
försök att teckna Urals betydelse i sovjet
statens historia.

”Hur förbereddes Sovjet för kom
mande krig? Hur industrialiserades detta 
efterblivna agrardominerade land, hur 
byggdes Röda arbetar och bondearmén 
upp, och hur förändrades livet för dem som 
genomlevde samhällets omvandlingar?” 
Det är några av de frågor som tas upp i 
Tankograd.

Utgångspunkten var blygsam. Tjelja
binsk var en litet handelsort som fick sin 
roll som transitplats för miljoner nybyggare 
efter framdragningen av den transsibiriska 
järnvägen. Under inbördeskriget mellan 
röda och vita stod här sommaren 1919 ett 
fältslag med 40 000 stupade på respektive 
sidor. Staden hade alltså redan sin bety
delse, men dess industriella roll dröjde till 
den första femårsplanen 1928–1932. 

1930 togs de första spadtagen till vad 
som planerades bli en jättelik anläggning 
för tillverkning av bandtraktorer. Det 
skulle ske med löpande bandmetoder trots 
avsaknad av kvalificerade industriarbetare. 
I korta biografiska skisser möter man 
några av de nyckelfigurer som fick verket 
att fungera.

Samuelson beskriver vad som skedde i 
Tjeljabinsk som en av hundratals liknande 
storsatsningar runt om i Sovjetunionen. 
Med fabrikerna byggdes samtidigt infra
strukturen med bostäder, daghem, skolor, 
sjukhus och fritidsanläggningar. 

Industrialiseringen sågs som avgörande 
för landets försvarsförmåga. Tung industri, 
gruvor och verkstadsföretag prioriterades. 

Den industriella basen och strukturen för 
vapentillverkning skulle kunna rymma 
även civil inriktning i fredstid. Men kon
sumtionsökningar fick man avstå ifrån – i 
väntan på den tid då skördarna av en hög 
teknologi skulle bärgas. Samuelson fram
håller hur Sovjetunionen mer genomgri
pande än andra stater hade bildat sig olika 
föreställningar om hur ett nytt storkrig 
kunde förändra betingelserna för landets 
materiella produktion.

I Tankograd redovisas följderna för 
Tjeljabinskregionen av tvångskollektivi
seringen av jordbruket liksom skadorna av 
systemets förtryck i övrigt. Samuelson har 
också letat fram nya belägg för hanteringen 
av överlevande kulaker, ”storbönder”, i 
specialbyar dit de hade deporterats. Den 
stora terrorn drabbade ofrånkomligen 
även Tjeljabinsk åren 1937–1938, först 
1939 skedde en viss industriell återhämt
ning. 12 000 människor avrättades för 
”politiska brott”, och 7 000 mördades av 
ickejudiciella organ. 

Man föreställer sig att umbäranden och 
skräck verkade förlamande på befolkning
en. Dock arbetade stadens myndigheter på 
att skapa drägligare förhållanden, när det 
gällde sådant som framkomliga gator och 
ett transportnät. Idrotts och kulturutbudet 
växte, särskilt under krigsåren när befolk
ningen snabbt växte med hundra procent. 
Personalomsättningen var förvånansvärt 
stor. Det gick att olagligt söka bättre arbe
ten och bostäder utan efterräkningar.

Här beskriver Samuelson källäget på ett 
sätt som indirekt är ett bemötande av hans 
kritiker. Författaren finner talet om mäng
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den av förljugna rapporter överdrivet. Man 
omskrev ofta verkligheten, men byråkrater 
övervakades av allehanda kontrollorgan.  
Många av hemliga polisens mötesreferat 
är oredigerade och kan enligt Samuelson 
ge en bild av vad som faktiskt sades. Under 
kriget förefaller invånarna ha varit med
vetna om läget, det var svårt att försköna 
när fronten kom närmare.

Traktorfabriken med dess löpande band
produktion var en tillgång som skulle 
utnyttjas för Sovjetunionens krigsförmåga. 
1934 kom de första förslagen att placera 
landets försvarsindustri på betryggande 
avstånd från gränsen i väster. Kärnan skulle 
bli Ural. Ännu 1937 fanns varken vatten 
eller avlopp utbyggda för Tjeljabinsk 
50 000 invånare. Trots fortfarande eländig 
infrastruktur kring traktorfabriken var dock 
krigsproduktion av främst ammunition 
förberedd.

Traktorfabriken planerades också som
maren 1940 för att i händelse av krig kunna 
tillgodose arméns behov av stridsvagnar 
och kanonvagnar liksom dragfordon för 
artilleriet. Omställningen från traktor
tillverkning till krigsförnödenheter blev 
likafullt anmärkningsvärt dramatisk ge
nom att krigsinledningen 1941 blev helt 
annorlunda än den sovjetledningen hade 
tänkt sig. Man kunde inte fånga upp de 
tyska anfallen nära gränsen i väster för att 
sedan övergå till storoffensiv. I stället fick 
man, sedan stora delar av det europeiska 
Sovjetunionen hade gått förlorade, inrikta 
sig på försvar långt inne i landet

Till Tjeljabinsk evakuerades Kirovver
ken i Leningrad och dieselmotorfabriken 

i Charkov i Ukraina med all utrustning 
och personal undan den framträngande 
fienden; transportmässigt och logistiskt 
en bragd i sig. Tiotusentals arbetare och 
ingenjörer med familjer fick snabbt in
kvarteras i Tjeljabinsk. I folkmun kallades 
den växande stadsbildningen Tankograd 
(Tankstaden). Officiellt användes täckord, 
först på 1990talet blev det tänkbart att 
besöka denna stad som var helt stängd för 
utländska medborgare.

Vad var det då som man tillverkade? 
Här bjuder Samuelson frikostigt ut av sitt 
teknik och militärhistoriska kunnande. 
Strids och kanonvagnar för framträngande 
på djupet var inget nytt i den sovjetiska 
arsenalen. Men med erfarenheter från det 
spanska inbördeskriget fick då ledande 
militärer för sig att självständiga pansar
förband inte var tidens lösen. Dock förblev 
Sovjetunionen kvantitativt en stridsvagns
nation utan like med bl a tillverkning av 
11 000 vagnar av typen T26 till stöd för 
infanteriets framryckning. 

Genombrott tänkte man sig dock göra 
med tyngre vagnar med starkare pansar
skydd. Rörliga eldkraftiga vagnar hade 
dock endast begränsad observationsför
måga. KVvagnarna som i väster först 
användes under Vinterkriget i Finland hade 
brister i konstruktionen. Så småningom 
fick man fram en förbättrad Josef Stalin-
vagn (IS3) med låg siluett. Den fanns i 
sovjetiskt bruk fram till 1955.

Mest framgång hade Sovjetunionen med 
sin medeltunga T34, vars konstruktion 
byggde på idéer övertagna från en snabb
gående vagn skapad av amerikanen Walter 
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Christie och sedan 1931 byggd på licens i 
Sovjet. Serietillverkningen av den nya vag
nen hade börjat före krigsutbrottet 1941. 
Det var dess uppträdande utanför Moskva 
som kom som en chock för tyskarna.

T34, snabbt världsberömd och ansedd 
som bäst i sin klass, blev också en av Tan
kograds paradprodukter, men först från 
Stalingradhösten 1942. Dessförinnan hade 
fabriken tillverkat KVvagnar i stor skala 
på order från Moskva. De som arbetade 
här stod verkligen i den sovjetiska hem
mafrontens första linje.

Segern och freden innebar heller inte att 
Tjeljabinsk kunde återgå till en lugnare 
traktortillvaro. Staden blev snarast i ökad 
omfattning en nyckelfaktor i det sovjetiska 
militärindustriella komplexet. Området 
blev under stor sekretess bas för plutoni

umverken för produktion av kärnvapen. I 
en närbelägen stad började man tillverka 
ballistiska kärnvapenbärande missiler för 
ubåtar. Den högre undervisningen i staden 
fick en försvarsindustriell inriktning med 
högteknologi och spjutspetsforskning. 
Stora insatser har ändå på senare år skett 
för att åstadkomma en marknadsekonomi 
på grundval av områdets särdrag.

Här, med en optimistisk beskrivning 
av dagens historieintresse i Tjeljabinsk 
slutar Lennart Samuelson sin krönika. 
Den har gett oss ytterligare pusselbitar till 
förståelsen av ett skede som vi dessbättre 
har lämnat bakom oss.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 19731998. Han är ledamot av 
KKrVA.


