Vatten och is
Här kan du lära dig mer om is. Isen kan vara en tillgång för människan men också en
livsfarlig fiende.

Visste du att?
• På nordpolen är isen 2 kilometer tjock. Den är i ständig rörelse
med cirka 1 meter per timme, Ibland upp till 3 meter.
• Isen har en naturlig smält och tillväxtcykel, men nu smälter
det mer än det skapas ny.
• Isen är ett arkiv över mänsklighetens historia. I isen går det att
se allt från Pompejis vulkanutbrott till utsläpp från fabriker.
• Is har olika klang beroende på om den innehåller salt- eller
sötvatten – en livsviktig kunskap.
• Isen reflekterar ut solstrålar så att den globala uppvärmingen
minskas. När isen smälter ökar därför uppvärmingen.

Isen i Arktis
Människan har levt vid isen, på isen och i isen under årtusenden. Det bor 4
miljoner människor i Arktis. I tusentals år har de varit beroende av isen. Nu
smälter den.
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Stora delar av Arktis består av vatten, i fruset eller flytande form. Själva
nordpolen ligger inte på fast mark, utan på havsvatten som ofta är fruset.
Is är fruset vatten och bildas när temperaturen blir tillräckligt låg. I atmosfären
förekommer is i form av iskristaller och snöflingor, på sjöar, floder och hav som
ytis, i mark som tjäle samt som is i glaciärer.
För att en glaciär ska bildas krävs snö som inte smälter bort under sommaren.
Den kvarvarande snön packas lager på lager och efter några år har den
förvandlats till is. Det som skiljer glaciärer från annan ismassa är att den rör sig.

• I jordens glaciärisar finns sammanlagt 24 miljoner km3
färskvatten bundet.
• Det finns 10,9 miljoner km3 vatten i världens alla floder,
sjöar och grundvatten tillsammans.
• Glaciärer är källor av färskvatten. Om glaciärerna smälter helt
kommer jordens vattennivå öka markant men även reserverna
av färskvatten försvinner.
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Den äldsta isen finns på land i glaciärer
Under den senaste istiden var cirka 1/3 av jordens yta täckt av glaciäris. I Arktis
återfinns den äldsta isen på de Grönländska glaciärerna. Där finns is som är mer än
100 000 år gammal. Efter att isen började dra sig tillbaka efter senaste istiden för ca
10 000 år sedan började människor att flytta alltmer norrut. Människor har säkert
bott i Arktis i 4000 år med markant ökning de senaste 2000 år. Isens smältande i
samband med klimatförändringar har historiskt sett bidragit till att vi kan leva i dessa
trakter samt använda naturresurser.
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Film från Nasa om isens utbreddning.
Besök länken för att se en film av isens minskning över Arktis sedan 1979.
https://svs.gsfc.nasa.gov/12374

Is som en resurs
Människor som lever i Arktis har använt sig av det som finns i närområdet för att
överleva och skapa sig ett bra liv. Is och snö har blivit en tillgång.
Förr kunde hemmet skapas helt eller delvis av snö och is som har en isolerande
förmåga. Dessutom släpper isen igenom ljus, finns överallt och är gratis.
Havsisen kan användas för jaktturer långt ute på havet. Den frusna sjön och floden
går att färdas på eller fiska i. Isen är ett viktigt färdmedel som knyter samman
människor. Vintern är därför ett utmärkt tillfälle att färdas långa sträckor snabbt
till släkt, vänner och handelsplatser. Idag när man inte kan lita på att isen håller på
grund av uppvärmningen blir människor allt mer isolerade.
Tips! Titta på filmen i utställningen med Åsa Sundström som förbereder isbanor i
Arjeplog. Ingenjörer åker från hela världen till Arjeplog för att prova nya bilmodeller
på de frusna sjöarna.
”Det är läskigt att se hur isen spricker. För nu väger vi ju faktiskt 25 ton. Man ser
framför sig hur isen spricker. Den ger vika som knäckebröd.” – Åsa Sundström,
när hon kör sin lastbil på isen. Arjeplog 2018.
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Den farliga isen
Isen kan vara farlig och det krävs kunskap för att överleva i ett arktiskt klimat.
”Isen kan vara grym, den är väldigt stark, den är mäktig. Det finns många faror
och den förlåter inte så lätt och enkelt fel.” – Nina Kirchner. Professor i glaciologi
vid Stockholms universitet.

Isstormar består av små vassa iskristaller som i hög fart blåser fram över landskapet.
Dessa är farliga eftersom isen äter sig in i hud, ögon, näsa och mun. Det är därför
viktigt att täcka ansiktet som snabbt kan bli förfruset och täckt av is. Tiden för att
söka skydd är oftast kort. Ett knep är att välta släden till ett skydd eller ha små
förberedda kojor som man snabbt hittar.
Efter en storm sopas glaciärer och annan istäckt yta ren från snö. Kvar blir ett
sylvasst landskap av knivliknande is. En mjuk stövel i skinn kan användas för att inte
skada fötterna. Tidvis får även hundarna skor.

Solglasögon av näver, före 1877. Foto: Nordiska museet

Det är viktigt att skydda ögonen för att inte bli blind av det starka
ljuset som kommer från snön eller frusna sjöar. En pojke från
Dalarna berättar år 1874:
”(...) till slut gick det blåa och ljusa ringar för ögonen då blef jag rädd
att jag skulle mista min syn. Då sade mina föräldrar att jag skulle akta
mig för snöblindhet och efter den dagen var det jag och flera till mig
som läto skydda oss mot solblindhet.”

Det arktiska lanskapet kan beskrivas som en öken av is med väldigt
torr luft som kräver mycket vätska för att inte torka ut. Att smälta
snö direkt i munnen är inte bra eftersom det kräver mycket energi
och kroppen blir lätt uttorkad. I stället kan man samla och förvara
sötvattenis som kan smältas vid behov.

Kylan är ett dödligt monster

Kvinna med stora solglasögon och skyddande
zinkpasta på läpparna 1941. Foto: Gunnar
Lundh/ Nordiska museet

Kylan och isen är livsfarlig för den som inte har kunskap. En inuitisk historia berättar
om varelsen Mahahha. Det sägs att Mahahaas hud har samma färg som gammal
is och är lika hård och kall att röra vid. Ögonen är vita och de långa håret svart.
Det sägs att Mahahaa angriper ensamma vandrare som dumdristigt ger sig ut i
kalla vinterstormar. Offren hittas döda med ett leende på läpparna, efter det att
Mahahaa kittlat dem till döds.
Kanske var berättelsen ett sätt att förklara varför människor som frös till döds
kunde se så rofyllda ut. Att frysa till döds sägs vara ett av de mindre smärtsamma
sätten att dö på. Eller kanske var det bara ett sätt att lära barn att inte ge sig ut
ensamma i den livsfarliga kylan.

Att färdas på is
Under isfärder var det absolut livsviktigt att undersöka isen framför sig, att inte
undersöka marken framför sig kunde betyda döden.

Grönländsk isbill. Foto: Nordiska museet

Isbillen var därför en nödvändig del av varje persons utrustning som färdades över
isen. Den har även använts för att hacka loss isbitar för smältning till dricksvatten
och för att hacka upp hål i isen för fiske. Den här typen av redskap är fortfarande
en viktig del av utrustningen för den som färdas över is.
En av de källor som berättar om hur farlig en färd på isen kunde vara är Hans
Hendrik (Grönländsk namn: Suersaq). Hans Hendrik var en Grönländsk tolk, jägare
och upptäckare. Under en expedition mot Nordpolen berättar Hans Hendrik vad
som hände med expeditionens astronom, Dr. Sonntag. Hans Hendrik berättar:
“We arrived at a small firth, and crossed it, but, on trying to procced by land
on the other side, it proved impassable, and we were obliged to return to
the ice again. On descending here my companion fell through the ice, which
was nothing but a thick sheet of snow and water.(…)During the whole night
my friend still breathed, but he drew his breath at long intervals, and towards
morning only very rarely.” – Ur den grönländske fångsmannen Hans Hendrik
Suersaqs berättelser 1853–1876. Memoirs of Hans Hendrik – Translated from
the Eskimo Language.

Dr. Sonntag avled senare av nedkylning.

Hans Hendrik Suersaq med familj, taget 1873.
Foto: National Maritime Museum, Greenwich, London

Vad gömmer sig i isen?
Isen är som en tusenårig frysbox som innehåller naturen och mänsklighetens
historia. I isen kan vi se koldioxidhalt och skiftningar i temperaturen. Det går också
att se händelser i naturen som skogsbränder och vulkanutbrott. Nu när isen smälter
är det viktigt att snabbt ta tillvara det som kommer upp till ytan innan det förvinner,
det är en del av mänsklighetens historia.
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Saker som kommer fram ur isen kan vara mammutar, diamanter, mineraler men
också farliga saker som bakterier och gifter.
På Jamal i Ryssland matas hundar med mammutkött när detta tinar fram och
föremål tillverkas av dess ben. I tundran finns även begravda renar som dött av
mjältbrand. När dessa tinas upp sprids viruset och både människor och djur hotas.
Samtidigt frigörs enorma mängder koldioxid som legat inkapslad i den kalla marken,
det skapar ibland explosioner och driver på den globala uppvärmningen.
I isen har det samlats stora mängder avfall som ofta kommit dit med
vattenströmmar och vind som till exempel plaster och gifter. Dessa frigörs med
stora konsekvenser för natur och människor. Det kan även finnas atomsopor och
krigsföringsvapen i isen. I och med den globala uppvärmningen finns få chanser att
ens hinna kontrollera hur mycket som försvinner eller frigörs.
Tips! Titta på filmen som finns i utställningen om glaciärarkeologi,
ett nytt forskningsområde.

Diskussionsfrågor
• Hur tror du att den smältande isen påverkar människors liv i Arktis?
Diskutera för- och nackdelar.
• Påverkar eller kommer den smältande isen att påverka ditt liv? Hur?
• Vilka kunskaper har du för att överleva i ett arktiskt klimat?
• Varför kan det vara viktigt att ta tillvara det som smälter fram ur isen?
• Hur kan det påverka mänskligheten att inte göra det?

