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Thor B. Arlov, foto: Aa. Hojem, NTNU Den russiske utgivelse av ”Svalbards historie” 
 

Trust Arktikugol med støtte fra Svalbards miljøvernfond har utgitt den russiske 
oversettelse av ”Svalbards historie” av en norsk historiker Thor Bjørn Arlov i 
opplag 3000 st. Prosjektet var satt i gang i mai 2015. Arbeidet med den russiske 
utgave ble gjennomført i 2015-2016. Oversettere var E. Dieva og A. Komkova. 
Trusten ingikk en avtale med bokforlaget ”Paulsen” som spesialiserte seg i 

polarlitteratur. Fagbokforlaget drev med vitenskapelig redigering og design-maket. 
Trust Arktikugol og ”Paulsen” forberedte også boklansering med Thor B. Arlov i 
Moskva. Det ble en presentasjon på en av de største bokmessene ”Non/Fiction 

№18” 2. desember 2016 og i den store bokbutikken ”Biblio-Globus” 3. desember. 
Begge presentasjonene fikk en stor oppmerksomhet. 

  
Det kom mange mennesker på Non/Fiction for å høre om Svalbards historie 

Boken ”Svalbards historie” handler om øygruppens historie gjennom forbindelse 
mellom menneske, natur og miljø som gir en absolutt ny forstand av denne 
regionen. Problemstillingen og spørsmålene omdiskutert i boken gir nøkkel til 
forståelse av eksisterende tendenser i Svalbards utvikling og dens framtid. Hvordan 
har menneskene tilpasset seg naturens rammebetingelser på Svalbard? Hvordan har 
det arktiske miljøet påvirket den økonomuske virksomheten eller det sosiale livet 
på øygruppen? Og omvendt – hvilken påvirkning har menneskelig aktivitet hatt på 



miljøet gjennom historien? Etter tre hundre år med utnyttelse av biologiske 
ressurser, kom nå utvinningen av kull og andre mineraler til å danne hovedpilaren i 
den menneskelige virksomheten på øygruppen. Svalbard befinner seg fremdeles i 
denne fasen, men kan hende nærmer den seg slutten? Eller ser vi tvert imot tegn til 
nyindistrialisering av øygruppen i det 21.århundre? Det er spørsmålene stilt i 
verket. 

 
Thor B. Arlov presenterer boken for russiske bibliotekarer på Non/Fiction 

Før i Russland ble det ikke utgitt så grundige historiske popularforskningsbøker 
om Svalbards historie, og en betydelig del av informasjon om regionen var ukjent 
for russisktalende folk. 

 
Thor B. Arlov presenterer ”Svalbards historie” i Biblio-Globus 

Med den russiske utgivelse har trusten hatt som mål å spre kunnskaper om 
øygruppens historie, natur og miljø blant russisktalende folk som har tilknytning til 
Svalbard og folk som vil få kjennskap til øygruppen. Blant dem er tilreisende på 
øygruppa, turister, forskere, de som bor og jobber på Svalbard. Dvs. den russiske 
utgivelse er et kulturprosjekt som er rettet mot å gjøre russisktalende folk kjent til 
økologisk syn på Svalbard, det hvordan industriell påvirkning er knyttet til natur 
og miljø, hvilke konsekvenser det kan ha og hvilke lover og regler regulerer 



menneskelig aktivitet på øygruppen. Spredning og popularisering av disse 
kunnskapene bidrar til bedre forståelse av økologiske utfordringer på Svalbard. 

  
Boken ”Svalbards historie” ble lansert på ”Russland 1”, en av de største russiske TV-kanalene 

Boken ”Svalbards historie” har fått en bred omtale i media. Blant annet ble boken 
lansert på ”Russland 1”, en av de største russiske TV-kanalene (2.12.16). Utdraget 
om ”Svalbards historie” kan man se her: https://vk.com/tbarlov?w=wall-
96486692_800. Bokbutikken ”Biblio-Globus” har også laget en kortfilm om 

presentasjonen av ”Svalbards historie” som man kan se her: 

https://www.youtube.com/watch?v=mKPy4FpXt7c. Prosjektet, presentasjonen og 
boken fikk omtale i tidskriften ”Russkij vestnik Spitsbergena”(№18 i 2015, №4, 5 
og 6 i 2016), den eneste russiske tidskriften som spesialiserte seg i all slags 
informasjon om Svalbard. 

https://vk.com/tbarlov?w=wall-96486692_800
https://vk.com/tbarlov?w=wall-96486692_800
https://www.youtube.com/watch?v=mKPy4FpXt7c


 
”Russkij vestnik Spitsbergena” (№6 i 2016) skriver om presentasjonen av ”Svalbards historie” i 

Moskva 

Man kan kjøpe ”Svalbards historie” på Svalbard og i Russland. 

Trust Arktikugol vil takke Svalbard Miljøvernfond for midler til å utgi den russiske 
oversettelse av ”Svalbards historie” av en norsk historiker Thor Bjørn Arlov.  
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