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VÆRLDEN

Kolla – helt köldknäppt
- 45°

MmM JAKUTSK/OJMJAKON. 
Januari 2014 har mest  
liknat en gråtrist svensk 
höst månad med regn, blåst  
och plus grader.

MmM Men så är det förstås 
inte överallt. Expressens 
fotograf Christoffer Hjal-

marsson och reporter 
Ivar  Andersen reste 
till det inre av 
 Sibirien, till världens 
kallaste plats utanför 
Antarktis.

MmM Här är det vinter 
– på riktigt.

I RYSSLAND

Christoffer 
Hjalmarsson
christoffer.hjalmarsson
@expressen.se
foto

Ivar 
Andersen
redaktionen 
@expressen.se
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en rad uppmärk-
sammade reportage
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REPORTAGE FR˚N ExPREssENs uTRikEskORREsPONdENTER – vARjE sØNdAG

Vanligtvis lägger man fisk på 
is för att den ska hålla sig 
fräsch. På fiskmarknaden  
i Jakutsk behöver den inte  
”läggas” alls – i stället lutas de 
stelfrusna fiskarna mot väggar 
eller staplas i träkonstruktio-
ner som påminner om paraply-
ställ. 

När en kund väl bestämt sig 
skärs inte fisken med kniv.  
I stället sågas den, för hand 
eller med bandsåg, så att isen 
och flisorna yr.

I denna djupfrysta miljö 
jobbar Angelika Tarasova från 
tidig morgon till sen kväll. 
Ingen byter av henne och det 
finns ingenstans att gömma sig 
från kylan. Men hon försäkrar 
att tolv stillastående timmar  
i arktiskt klimat inte är någon 
fara.

– Verkligen inte. Och i dag är 
det ju varmt!

Hon har rätt. Temperaturen 
är ”bara” minus 30, betydligt 
mildare än vad det brukar vara 
så här års.  

Med sina 15 år i branschen är 
Matryona Starostina en av 
marknadens veteraner. Under 
de korta sommarmånaderna 
handlar hon med bär, men det 
är de långa vintrarna som 
garanterar hennes försörjning.

Under kalla kriget hade 
invånarna i Jakutsk ett 
skämt: Om amerikanerna 
ville utplåna staden behövde 
de inte bomba – det skulle 
räcka med att stänga av 
värmen några timmar. 

Sibiriens inland är värl-
dens kallaste bebodda 
område. I Jakutsk är medel-
temperaturen runt minus 
40 grader under vinter-
månaderna, men ofta faller 
kvicksilvret ned till minus 
60. 

Och det är ändå ingenting 
mot byn Ojmjakon, som titu-
lerar sig ”köldens huvud-
stad”.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Kolla – helt köldknäppt

ISKALLT UPPDRAG. En herde vallar sina kor i 40 
minusgrader. De sibiriska vintrarna är långa och kalla, 
och på landsbygden lever människor alltjämt av jakt 
och djurhållning.  Foto: ChristoFFer hjalmarsson

I Sibiriens  
inland är det 
inte ovanligt 
med minus  
60 grader
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Vi som bor här är lugna, inte känslosamma som människorna i söder
FRUSNA DELIKATESSER. Matryona Starostina jobbar på fiskmarknaden i Jakutsk. Här behövs ingen is att lägga fisken på, den håller sig iskall ändå.

– Efterfrågan på fisk är väl
digt stor under vintern, säger 
hon. 

Köplusten hänger ihop med 
den lokala delikatessen stroga
nina – tunna skivor av rå, 
djupfryst fisk som serveras med 
salt och svartpeppar. Smaken är 
som en kombination av isglass 
och sushi, och rätten är så 
populär att det varje år anord
nas festivaler och prestigefyllda 
tävlingar till dess ära. 

– Ett lag på två personer, ofta 
hustru och make, tävlar i att 
tillaga det snabbt och vackert. 
Vårt folk gillar det verkligen, 
säger Irina Efimova som arbe
tar med turismfrågor åt staden.

Det kan förefalla märkligt att 
jakuterna inte hellre sätter 
tänderna i någonting vär
mande, men som allt annat i en 
av världens mest extrema 
miljöer är det en fråga om 
anpassning. 

Sacha ligger i nordöstra Sibi
rien. Rysslands största delrepu
blik är också den glesast befol
kade, på en yta lika stor som 
Indien bor bara lite drygt  
900 000 människor. 

Kylan beror på en kombina
tion av den nordliga bredd
graden och inlandsklimatet. 
Vatten har temperatur
bevarande egenskaper, men  
den vidsträckta tundran ligger 
långt från havet. Konsekvensen 
blir iskalla vintrar och stekheta 

sommarmånader. I provins
huvudstaden Jakutsk stiger 
temperaturen ofta upp emot 40 
plusgrader under juli, vilket 
innebär temperaturvariationer 
på 100 grader mellan vinter och 
sommar.   

Det var dessa faktorer – det 
glesbefolkade landskapet och 
det ogästvänliga klimatet – som 
en gång i tiden fick valet att 
falla på Sibirien när Stalin 
byggde 
världens 
största 
utomhus
fängelse. 
Många av 
Gulaglägren 
saknade 
stängsel och 
murar, 
myndigheterna räknade med 
att kylan och avstånden skulle 
avskräcka från flykt. 

Det går inte att vinna över 
kylan. Det enda alternativet är 
att försöka bli dess vän. Innan 

den ortodoxa kyrkan förde hit 
kristendomen bekände sig 
Sibiriens naturfolk till animism 
– tron på att naturen är 
be själad. Än i dag lever den 
gamla folktron vidare vid sidan 
av det moderna samhället, och 
det är vanligt att offra en gåva 
till naturen före jakten eller en 
längre resa.

Allt från daglönare till akade
miker har också gjort kylan till 
sin försörjning. I soluppgången 
yr flisorna när en motorsåg 
möter floden Lenas frusna 
vatten. De jättelika iskuber som 
Ruslan Vinokurov skär ut ska 
levereras till bosättningar  
i glesbygden.  

– Det går inte att dra vatten
ledningar på grund av kylan, 
och det är lättare att köpa is än 
vatten, säger han. När de behö
ver färskvatten hugger de bara 
loss en bit och tinar.   

I motsatt 
ände av 
skalan 
befinner 
sig Paul 
Stanislav, 
andra 
generatio
nens 
forskare på 

världens enda vetenskapliga 
institut helt dedikerat åt perma
frost. Den sibiriska tundran är 
frusen året om, vilket komplice
rar allt från matodling till 
bostadsbyggande.  

– Sedan påverkar kylan 

självklart psykologiskt också. 
Vi som bor här är lugna, inte 
känslosamma som männis
korna i söder, förklarar Paul 
Stanislav medan han guidar 
runt i myndigheten som grun
dades på Sovjettiden.

Jakutsk har rötter som 
sträcker sig tillbaka till 1600
talet och var då en handels
station längs den mäktiga 
floden Lena. Men den växte inte 
till en stad förrän Sovjet
unionen i början av förra seklet 
bestämde sig för att exploatera 
dess omfattande fyndigheter av 
diamanter och guld.

Gruvnäringen är fortfarande 
ryggraden i stadens ekonomi, 
men borgmästare Ayjsen Niko

lajev drömmer om att göra 
Jakutsk till ett eldorado för 
ITentreprenörer. Han tar emot 
på sitt kontor, där en bild av 
president Vladimir Putin 
pryder väggen bakom borg
mästarens jättelika skrivbord.

– Vi ligger väldigt avlägset 
till och kan inte konkurrera om 
vi måste exportera våra pro
dukter. Men IT har inga trans
portkostnader, säger Ayjsen 
Nikolajev.

Den hårdföra stalinismen må 
ha bytts ut mot en lika hårdför 
marknadskapitalism. Men vissa 
saker har inte förändrats. 
Borgmästarens allra viktigaste 
jobb är fortfarande att se till att 
stadens värmeförsörjning 
fungerar. Och fortfarande är 

Fortsättning från föregående 
uppslag

Många av Gulag-
lägren saknade 

stängsel och murar, myn-
digheterna räknade med 
att kylan och avstånden 
skulle avskräcka från flykt.

MMSacha,MiMöstraMSibirien,MärMdenM
störstaMdelrepublikenMiMRysslandM
ochMävenMdenMmestMglesbefolkade.M
PåMenMytaMlikaMstorMsomMIndienMborM
drygtM900M000Mmänniskor.MHälftenM
avMbefolkningenMärMetniskaMjakuterM
medanMknapptM40MprocentMärM
ryssar.

MMHuvudortMärMJakutsk,MävenM
kändMsomMvärldensMkallasteMstad.M
UnderMvintermånadernaMliggerM
snittemperaturenMkringM40Mminus-
grader.MJakutskMharMrötterMpåM
1600-taletMmenMväxteMinteMtillMenM
stadMförränMSovjetunionenMiMbörjanM
avM1900-taletMvilleMutvinnaMdeMrikaM
guld-MochMdiamantfyndigheternaM
iMområdet.
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byggdesMenMflygbasMutanförM
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Sacha – Rysslands största delrepublik

JakutskMförMattMtaMemotMdetMmili-
täraMstödetMfrånMUSA.MDetMärM
därförMstadenMföräratsMenMplatsMM
iMdetMberömdaMbrädspeletMRisk.

MMDenMallraMkallasteMplatsenMiMdel-
republikenMSachaMärMdenMoansen-
ligaMbynMOjmjakon.MHärMharMvärl-
densMkallasteMtemperaturMutanförM
AntarktisMuppmätts:MminusM71,2M
graderMCelsius.

P˚ VÆG. Aysen Nikolaev, borg-
mästare i Jakutsk, säger att ky-
lan orsakar förseningar.

• TV när du vill • www.expressen.tv

Följ med på Expressens 
iskalla uppdrag i Sacha.
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Vi som bor här är lugna, inte känslosamma som människorna i söder

KYLIGT. Jakutsk är känd som världens kallaste stad. Under vintern ligger snittemperaturen runt 40 
minusgrader.

KUBMAKARE. De isblock Ruslan Vinokurov sågar ut ur floden Lena blir dricksvatten för familjer på 
landsbygden.

den lokala mentaliteten, for
mad av kylan, densamma.

– När det är 50 minusgrader 
är det omöjligt att isolera sig, 
för då är det bokstavligt talat 
livsfarligt att vara ute för länge, 
säger Ayjsen Nikolajev. Männis
kor har levt 
här länge och 
tolerans har 
utvecklats 
till ett viktigt 
karaktärs
drag. Vi 
hjälper 
varandra, 
oavsett 
etnicitet.

Ett dygns bilresa från Jakutsk 
– delrepubliken Sacha spänner 
över tre tidszoner och avstån
den är långa – ligger Ojmjakon, 
en liten by som stolt titulerar 
sig ”världens kallaste plats”.

För att nå till världens kall
laste plats måste du bokstavligt 
talat färdas över lik. Från 1932 
och två decennier framåt avled 
tusentals lägerfångar under 
arbetet med att anlägga motor
leden Kolyma, även känd som 
”benknotornas väg”. På grund 
av permafrosten bedömdes det 
mer praktiskt att dumpa de 
döda direkt i vägbanan än att 
gräva riktiga gravar.

I djupaste Sibirien känns 
centralmakten stundtals 
 avlägsen. Moskva ligger dub
belt så långt bort som Peking 
och invånarna tar gärna till

fället i akt att kritisera sin 
president. 

– Det finns dåliga politiker  
i andra länder också. Men om 
Berlusconi pussar unga kvin
nor så blir han fotograferad och 
tidningarna skriver om det. Så 

är det inte 
här, fnyser 
Gera Oko
nesjnikov, 
en av många 
chaufförer 
som försör
jer sig på att 
forsla varor 
och männis

kor längs Kolyma. 
Den 2 februari 1966 noterade 

väderstationen i Vuoggatjålme, 
mellersta Lappland, 52,6 
minusgrader. Det är den kall
laste temperatur som någonsin 
uppmätts i Sverige, men med 
Ojmjakons mått mätt inte 
särskilt imponerande. Här 
ligger temperaturen ofta under 
minus 50 flera månader 
i sträck. Och när Sverige drab
bas av extrema köldknäppar 
beror det nästan alltid på att 
kall luft från Sibirien blåst in 
från nordost.

Det är i Ojmjakon den allra kall
laste temperaturen i världen 
utanför Antarktis uppmätts: 
minus 71,2 grader Celsius. Men 
Tamara Vasiljeva, som är född 
här, vidhåller att klimatet är 
hälsosamt.

– Många här i byn har blivit 
över hundra år. Våra förfäder 

har bott här länge och den 
extrema kylan gjorde att bara 
de starka överlevde. 

I Jakutsk subventioneras 
värmekostnaderna av staten, 
som vill åt intäkterna från 
gruvdriften. Avlägsna Ojmja
kon får inget sådant understöd. 
I stället försörjer sig de drygt 
500 byborna på jakt och djur
hållning.

– Sommaren är väldigt kort 
här och vi måste ägna den helt 
åt höbärgning för att klara 
vintern. Männen och barnen 
arbetar hela dagarna, säger 
Tamara Vasiljeva. 

Statusen som ”köldens 
 huvudstad” må ha satt Ojmja
kon på kartan, men byn för en 
tynande tillvaro. På en genera
tion har befolkningen halve
rats.

Tamara Vasiljeva ser bister 
ut när hon beskriver utveck
lingen. 

– Ja, vi har problem. Många 
unga vill flytta dit livet är 
bekvämare och mer civiliserat, 
konstaterar hon och stoppar in 
ännu ett vedträ i elden.

Den eld som hon tände  
i september och kommer att 
hålla brinnande dygnet runt 
fram till maj. 

– Men jag älskar mitt moder
land och skulle inte ändra något 
ens om jag kunde.

Utanför börjar solen gå ned. 
Termometern visar minus 51.

Ivar Andersen
redaktionen@expressen.se

Många här i byn har 
blivit över hundra 

år. Våra förfäder har 
bott här länge och den 
extrema kylan gjorde att 
bara de starka överlevde.

Det var egentligen inget speciellt med det brutala 
 dubbelmordet på motorvägen, en vardagshändelse  
i Venezuela.

Men ett av offren denna gång var en stor skönhet.
Det förändrade allt och plötsligt är president Nicolas 

Maduro pressad.

De är lika stora och hyllade 
som Venezuelas största idrotts
stjärnor eller skådespelare. Nej, 
förmodligen större.

Monica Spear, 29, tillhörde 
den exklusiva klubben. Hon var 
en Miss. Som i Miss Venezuela.

Inget land tar skönhets
tävlingar på sådant allvar som 
 Venezuela. Den regerande Miss 
Universum är mycket riktigt 
venezuelan.

Monica Spear kom aldrig så 
långt. Men hon nådde finalen 
2004 med rätt att kallas sig en 
av världens fem vackraste 
 kvinnor.

Karriären fick ett lyft förstås. 
Skönhetstävlingar är ett sätt för unga venezuelanska flickor att 
drömma om en annan framtid.
Monica Spear valde dock att emigrera till Miami där hon blev 

tvstjärna i populära spanskspråkiga såpor på stora tvbolaget 
Telemundo.

Men under jul och nyårshelgerna återvände hon hem med sin 
femåriga dotter Maya. Hon reste runt med sin exmake, 39årige 
Thomas Henry Berry, Mayas pappa.

Venezuela har den senaste veckan kunnat följa deras sista 
dagar tack vare de bilder som Monica Spear lade ut via bland 
annat Instagram. Följa och gråta.

För Monica Spear och Thomas Henry Berry är båda döda. De 
sköts ihjäl i sin bil på motorvägen utanför Valencia, landets 
tredje största stad, i måndags kväll.

De verkar ha fallit offer för ett gammalt trick. Gäng lägger ut 
glas och annat som punkterar bilens däck, sedan följer rånet.

Men Spear och Berry vägrade öppna dörren. Då öppnade 
rånarna eld. Maya överlevde, men med skottskada i benet.

Och detta har slutligen blivit ett dubbelmord för mycket för 
venezuelanerna. Demonstrationer har hållits i veckan, president 
Nicolas Maduro har tvingats sammankalla guvernörer och borg-
mästare och lovat krafttag mot våldet.

Våldet är ett arv från företrädaren Hugo Chávez. Socialist
ledaren satsade stora pengar på att bekämpa fattigdomen och 
teorin var att brottslighet hörde ihop med kapitalismen, något 
som skulle försvinna under hans socialism.

Så blev det inte. Inte alls. Socialistregeringen slutade publi
cera statistik redan för ett decennium sedan, men siffror finns 
ändå, tack vare andra organisationer.

Och de är mörka. I fjol 24 700 mord i Venezuela, ett land med 
29 miljoner invånare. Cirka 5 000 mördades 1998, året innan 
Chavez kom till makten.

Och vi kan ju jämföra med USA. Där ägde 
14 000 mord rum i fjol. Detta i ett land med 
fler än tio gånger så många invånare som 
Venezuela.

Orsakerna är många. Som att det vimlar av 
vapen i Venezuela, och att polisen är usel 
på att göra sitt jobb.

Nio av tio mord förblir olösta. 
Polisen har dock redan gripit 
flera personer, misstänka för 
mordet på Spear.

Men det är klart. Hon var ju 
en stor skönhet.

Mats  
Larsson
mats.larsson@expressen.se 

Folket fick nog 
efter mordet på  
Miss Venezuela 

Monica Spear blev 29 år. Foto: AP 


