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KONFERENSKUNGEN
Lyssna nu, studenter!

Vi har turen att ha med oss en
särskild gäst idag som ska ge er
en introduktion till permafrost!

Så en enkel fråga att
börja med är kanske:
Vad är permafrost?

Permafrosst är ett
därrmallt tillstånd…

Härligt!
Jag trodde väl att det
var han den där franska
permafrostforskaren!

Är det sant? Menar du
KonferensKUNGEN?!
Coolt!

Dr. Petit, de här studenterna
har precis börjat lära sig om
permafrost.

Folk tänker ofta
att fryssen mark
andlar om barra
snö och is.

Jag hoppas att jag snart
vänjer mig vid hans charmiga
franska brytning. Jag vill inte
missa ett ord!

Men, som sagt,
så ärr permafrosst
alltså ett därrmallt
tillstånd.

Vi definierar permafrost som mark som
är kallare än 0 gradder i minst 2 årr i rad.
I Sibirien finns
det permafrost
som är nästan
2 km tjock.

Visst kan det finnas is
och snö i permafrost…

Men också andra materiall, som...

sten...

Har du
en fråga?

Ja, om man tänker på
klimatförändringen,
behöver vi vara oroliga
för att permafrosten
ska smälta?

Nej, nej, nej...
Oh!... jag
trodde det
var ett verkligt hot…..

sand...
Ja, ja, ja...
...och annat jordmateriall..

Klimatförändringen är problemattisk
eftersom permafrosten är direkt
kopplad till lyfttemperaturen.

Men du menar att det inte
finns någon fara för att
permafrosten ska smälta?

OK. Jag trodde jag
hade missförstått...

Du har
missförstått...

Nej, nej, nej...

...
Uppvärmningen
i Arktis kan leda
till metanutsläpp
från marken
till atmosfären.

Ja, ja... !?
Nej, nej... !?

...för vi kan inte säga att
permafrosten smälter.

Det är ett vannligt
missförstånd.

r? d
ärrmallt ?

a
inn

d

... Vadå ?
Den

För som sagt:
permafrost är
inte barra snö
och is utan även
sand och sten…

Den dinnar !

Som en
kickling !

r?

sina

Därför är det mer
korrekt att säga
att den dinnar.

dim

mar

?

Vi behöver en demonstration…

Snöbollar smälter, eller hur?

Håll den åt
mig, tack!

Tap !
Tap !
Tap !

...den smälter
inte till en pöl…

Men en kickling
som du tar fram
ur frysen…

Ha !

?

Han menar
att den tinar !
Ja såklart !
Ett termalt
tillstånd !

Jysst
det !

Klimatförändringen – en ren säkerhetsfråga

KLIMATFÖRÄNDRINGEN – EN REN SÄKERHETSFRÅGA

Mamma, jag vill
ha på mig inte
dem
!

Du har inget val!
Du måste ha på
dig armpuffarna.

berättelse & teckning noémie ross
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Hade du också det
när du var liten?

Det behövdes inte
när jag var liten.
Så varför måste
jag ha på dem?
Därför att
klimatet förändras,
min kära ren.

Du vet vad
som hände
din morbror…

Ja, men varför
hände det?

Du vet, när jag var ung bodde
vi längre söderut på tundran
och vi hade massa mat där…

Men nu är växtsäsongen varmare
och längre. Träd ersätter starrväxterna som vi brukade äta.

Det kommer insekter som vi aldrig
sett förut, och skogsbränder...

Det kommer mer nederbörd…

z
Bz
zz

!

Temperaturen i världen stiger, och
mark som tidigare var frusen är nu
mindre frusen… Han drunknade i
mark som smält till gegga…

Folk börjar odla marken…

Är det bara här
som klimatet
förändras?
Nej det händer
överallt på
jorden...

I’m singing
in the rain...
Mamma, jag vill inte
ha dem där på mig! Du
vet att jag kan simma!
Min son, det
finns så lite is att
du måste simma
jättelångt.

Men det stämmer
att effekterna är
störst och snabbast här i norr.

Varför då?

Den arktiska havsisen blir tunnare
varje år och smälter fortare så att
fartyg nu kan åka långt norrut. Du
kommer få se fler och fler sådana
fartyg, min son.

Isen och snötäcket smälter och
de mörkade land- och havsytorna absorberar mer energi…
Så blir det varmare.

Folk försöker göra något, men det
är inget enkelt fenomen att stoppa.

Lagret i atmosfären som måste
värmas upp för att värma jordytan
är tunnare i Arktis. Därför värms
det upp fortare där vi bor.

Folk från olika länder arbetar tillsammans på en plan för att sakta
ned uppvärmningen.

Varför gör ingen
något åt det då?

Koldioxiden är den
stora boven. Den
kommer mest från
industrier.
Det är svårt att minska
på koldioxiden och även
med en plan kommer
det ta många år innan
vi ser någon positiv
effekt.

Då måste alla börja
göra något NU!

OK, vad kan jag göra?
Jag vill göra något!

Till att börja med
så kan du hålla
armen still…

Du har
rätt!
Mamma jag är allvarlig!
Jag vill göra något nyttigt
för framtida generationer!

Jag är lika
allvarlig, jag
också.

...så måste du
först se till…

..att tänka på
säkerheten!

Om du vill se några
framtida generationer..
... och kanske ha
egna föl en dag…

Kom nu!

Smack !
Inte coolt !
- TiTillium fonT is used -

Fältsemester med extra allt

Fältsemester med extra allt

Hej Valery !

Hej Eva !

Det var länge
sedan! Ska du
på semester?

JA !!! Jag ska
söderut ! Såå
härligt !

berättelse & teckning noémie ross

...gate number 12, last call for

fight number

Jag köpte biljetten
för en månad sedan och har haft
väskan packad i
flera veckor ! Jag
kan inte hålla
mig !
Jag har paketresa,
extra allt…

…för att upptäcka nya landskap...
…spendera tid med mina vänner
och skaffa nya vänner.

Du då ?
Ska du
också på
semester ?

Jajemän ! Jag
ska norrut.
..bryta mina rutiner...

Jag ska samla in olika prover
från frusen mark...

Men, är inte det ditt jobb ? Det kan
väl inte vara semester för dig ?

...även kallat
permafrost…

…och prover från sjöisar…
..som vi provtar med motorsåg.

Nja, det kanske
låter konstigt, men
jag älskar verkligen
att resa norrut.

…att möta människorna
som bor däruppe…

..att uppleva de fantastiska och unika
landskapen och bo utomhus…

…att tillbringa tid med vänner och kollegor
från hela världen..

à la vô

tre !

tunngasugit

rs !

chee

tunngasugittik

prost !

Det är verkligen viktigt att komma ut från kontoret och se vad som verkligen händer i marken…

Du packade din väska för ett par veckor sedan
och längtar efter att packa upp. Tänk dig hur
jag känner – jag har packat min i ett helt år !

Jag är den
som inte
kan hålla
mig längre !

…Att njuta av de långa dagarna i
midnattssolens rike...

…och ärligt talat så är lite fysiskt arbete
välkommet efter ett år framför datorn.

Ok ! Jag är övertalad !
Det här är din sorts extra-allt-paket!

Skickar du
mig bilder
från din resa ?

Nästa,
tack !

Självklart !

Den här
är till dig !

Kära Norr,
här kommer jag !

Det här är kapten…
Vädret vid destinationen är -25°C och sol !

—▶THE FONT TITILLIUM IS USED —

Renen och myggan
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RENEN OCH MYGGAN
Pappa, jag är så
glad att terminen är slut
så att jag kan komma
och jobba med dig !

Jag också !
Jag har mycket
att visa dig.

Kul !

Det börjar bli varmt. Dags
att samla ihop renhjorden
och flytta dem till en sjö.

Där borta hittar vi
nog några renar.

Det växer mycket starr där borta och
renarna tycker om att äta sådant.

mm

m!

Hur vet
du det,
pappa ?
Nu när hjorden är
ihopsamlad, flyttar
vi dem till sjön...

Ser du de där polygonerna ? Mellan
dem finns sprickor i permafrosten.
Om man korsar sprickorna…

... i en dålig vinkel, kan man bryta av
medarna på kälken eller snöskotern.

ck
a
a
a
a

cr

Det går
snabbt !
Det är
så nära !

Fanns det inte en sjö
närmare ? Varför valde
du den här sjön ?

Vi måste
korsa dem i
rät vinkel.

OKEJ !
Plötsligt känns det myyyycket längre !
En sån här avlång sjö är grundare
och har riktigt rent vatten till renen.

Och även till oss...
På vintern skär vi ut block ur isen för
att få rent dricksvatten.

Dessutom: myggen brukar vara färre
vid sådana här sjöar eftersom de inte
har kärriga stränder som myggen
tycker om.

Enda nackdelen är att det inte
finns fisk i sjön.

Mygg och renar kan vara en
mycket farlig blandning !

!

Är du allvarlig, pappa ?

Du har berättat märkliga historier
om mark som blivit lerig och flytande, – levande jord – som renen
kan drunkna i…

Jag menar, du har berättat
sorgliga historier om vargar
och nyfödda
renar...

Men hur kan en liten mygga vara
farlig för renen ?

Oh !
Oh !

Tro mig, min son, på högsommaren,
i juli, stör myggornas attacker renen
ordentligt.

De springer så snabbt och så länge
att de själva kan skapa levande jord.

Hjorden blir orolig…
och samlas...

Åh nej ! Nu attackeras faktiskt
hjorden av mygg !
För att skydda marken
och renarna måste vi flytta
hjorden upp på kullen.

…och till slut börjar renarna springa
runt tillsammans i en stor cirkel.

Är du redo ?
Ja !

Där är det mindre
risk att de skapar
levande jord.

YaYaaaahahhh !
!

Då var det lugnt igen.
Pappa jag trodde aldrig det skulle ta slut…
Jag är så trött !

Nu förstår jag:
små myggor kan
vara ett stort
problem !
Du har lärt
dig mycket
på en dag !

- TiTillium fonT is used -

iskallt uppdrag
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ISKALLT UPPDRAG

IDAG PÅGÅR ETT VIKTIGT MÖTE I
EN NORDLIG BY. BORGMÄSTAR-

berättelse & teckning noémie ross
Jag ser fram emot att få höra
om era olika kvalifikationer
och er expertis !

Tack Amy, för att du är
här idag med gruppen
som du har samlat för
det här projektet.

EN OCH DE ÄLDRE MÖTER EN
GRUPP FORSKARE.

Allra först, låt mig
presentera Amy !
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Trevligt att träffas !

stor e
roch har da infrastruktu
le
t
av at
projekt.
n jobFör några års seda
n till
ge
vä
bade hon med
.
flygplatsen
Hon har alltid smutsiga
stövlar, men klara idéer !
Hon ska led
a

PROG

Han ä

r sna

vårt projekt.

Låt mig presentera de andra i
gruppen... de är bäst !

Axe

RAMM l är

Låter
super ! Välkommen
Alex !
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För att studera
landskapets
stabilitet...
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Hon viledo att borra
nehållet
Alltid r och analysera in
i marken

Om det finns is i
marken så hittar
hon den !!!

Det låter som en
riktigt bra grupp !
Men skulle ni
inte vara fyra
i gruppen ?

Ben mötte en
vän utanför...
Börja berätta
så länge.

Självklart. Det här är vad vi
ska göra ! Det är en viktig
fråga för byn.

För tre månader sedan hade vi ett jordskred i byn. Som tur var blev ingen skadad, fastän skredet var stort. Orsaken till skredet var att isen i marken smälte
vilket ledde till att marken blev mycket blöt.

Som
ni nog
vet...

Men följderna av skredet skulle
ha kunnat bli värre, eftersom vi
snart ska börja bygga hus just
där !
Så vi måste
planera noggrannt för
framtiden.

Därför behöver vi er expertis : ni måste studera området, kartlägga landskapet och ge oss exakt information om var det är säkrast att bygga hus och
infrastruktur i framtiden.
MYCKET IS I MARKEN
SPÅR AV EROSION

BRANT SLUTTNING

Hej !
Förlåt ! Jag
mötte en vän ...

Här kommer vår fjärde
gruppmedlem !

Jag känner att jag ger
ett uppdrag till en grupp
permafrost-superhjältar...
Cool ! Vi kan
kalla oss...

- TiTillium fonT is used -
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Ta hand
om dig!
Permafrostens upptining har
konsekvenser för de arktiska
landskapen och de människor
och djur, såsom renar, som bor i de
arktiska permafrostområdena.
Bara i Sverige finns det omkring
250 000 renar och ungefär 900
renskötare. Renskötsel utövas i 9 länder: Sverige, Norge,
Finland, Ryssland, Mongoliet,
Kina, Alaska (USA), Kanada
och Grönland. I Sverige är det
samerna som är renskötare.
På grund av en snabb uppvärmning i Arktis måste de
människor och djur som bor
där anpassa sig till förändringar, och många forskare
reser till Arktis för att bättre förstå vad som händer.
Den här serietidningen innehåller fem berättelser som
förklarar vad permafrost är och
vad den har för betydelse för
landskap, människor och djur.

IPA PERMAFROST MAP

DEN SVENSKA UPPLAGAN BESTÅR HITTILLS AV:

- Frostig förbindelse (av Heta Nääs)
- Det tinar! (av Noémie Ross)

www.bolin.su.se/frozengroundcartoon
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ÅR 2015 KOM EN GRUPP UNGA FORSKARE FRÅN
OLIKA LÄNDER PÅ IDÉN ATT FÖRKLARA FORSKNING
OM PERMAFROST MED HJÄLP AV TECKNADE SERIER. SÅ FÖDDES PROJEKTET A FROZEN GROUND
CARTOON. PERMAFROST ÄR ÅRET-RUNT-FRUSEN
MARK SOM TÄCKER STORA LANDYTOR I SVERIGE
OCH ANDRA ARKTISKA LÄNDER. MEN I OCH MED
KLIMATFÖRÄNDRING SÅ BÖRJAR MARKEN NU TINA.
MED HJÄLP AV SERIERNA VILL VI FÖRKLARA VAD
DETTA INNEBÄR FÖR DE ARKTISKA MILJÖERNA OCH
DE MÄNNISKOR SOM LEVER DÄR. PROJEKTET KOORDINERAS AV UNGA FORSKARE I EUROPA OCH KANADA OCH SERIERNA ÄR TECKNADE AV HETA NÄÄS
OCH NOÉMIE ROSS. PROJEKTET HAR FINANSIERATS
AV INTERNATIONAL PERMAFROST ASSOCIATION
OCH BOLINCENTRET FÖR KLIMATFORSKNING.

