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Akvariets område
kan bli klimasenter
Akvariet skal flytte.
Hva med å videreføre
stedets ånd og skape
et besøkssenter for
jorden og løsningene
på våre klimaproblemer?

INNLEGG
Henning Jon Grini
Forfatter

I

60 år har Akvariet vært
til glede og berikelse for
store og små, for tilreisende og byens befolkning. Det har også en fantastisk
beliggenhet med Nordnesparken og havet rett utenfor. Heldigvis vil Akvariet fortsette å
eksistere fremover, men bare
på et annet sted. Akvariet skal
nemlig om få år flytte til et nytt
og større lokale. Det betyr at
bygningene på Nordnes bli ledige.

■■ Hva med å videreføre stedets

ånd og skape et besøkssenter
og utstillingsområde for jorden
i sin helhet og for løsninger på
våre klimaproblemer? Dette kan
bli et viktig klima- og miljøsenter som kan opplyse både store
og små samt turister og byens
borgere, akkurat som Akvariet
har gjort.

■■ I Oslo har de nettopp åpnet

noe lignende, nemlig Klimahuset som den første i Norden og
den fjerde i verden. Det er hovedsakelig finansiert ved hjelp
av en privat sponsor og Universitetet i Oslo. Og her i Bergen
har vi Akvariet som er betydelig større og som gir mer muligheter!

■■ Se for deg at du akkurat har
passert inngangen til fremtidens klimasenter der Akvariet
en gang var. På venstre side ser
du et utvidet amfiteater hvor du
hører masse barn juble begeistret. Nå pågår nemlig forestillingen «Meitemakkens elleville
liv». Du smiler litt for deg selv og
tenker kanskje at jammen er det
bra at barna i dag får kunnskap
og visdom om jordens enorme
artsrikdom og at alt har betydning og funksjon. På taket foran

KLIMASENTER: Akvariet skal flytte, og innsenderen foreslår å bruke området til et klimasenter som kan gi håp i en turbulent verden. 


og til høyre for inngangspartiet ser du en vakker roterende
jordklode som lyser når det er
mørkt. Inne i Storsalen har bedrifter stand hvor de viser sine
innovative og miljøvennlige løsninger. I en annen del av senteret pågår utstillingen «Fra asfalt
til park» som viser forfalne byområder rundt om i verden som
nå er gjenskapt til vakre blomstrende parker. Men du er på vei
til auditoriet hvor foredraget og
paneldebatten «Renessanse for
økologisk landbruk» straks begynner.

■■ Dette er et tenkt eksempel på

hvordan Akvariet i fremtiden
kan fremstå som et moderne lærings- og opplevelsessenter, og
ikke minst et senter for klimaløsninger fra hele verden.

■■ Jeg mener at vi som samfunn
må tenke langsiktig og et slikt
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senter vil bidra til det. Mange av
våre problemer skyldes nettopp
vår kortsiktige tankegang og jakten etter ressurser og profitt. Og
hva er mer langsiktig enn at vi
begynner med våre barn? Hvis
ikke de får klar og innsiktsfull
forståelse om jordens og dets sykluser og at vi må ta vare på vår
natur og biomangfoldet vil de
bare gjenta feilene vi har gjort.
Derfor bør dette besøkssenteret
ha sterkt fokus på barn og ungdom og ha samarbeid med skoler og barnehager.

■■ Et annet fokusområde klima-

senteret bør satse mye på er alle
løsningene som allerede eksisterer. Det mange kanskje ikke er
klar over er at det allerede finnes
ganske mange løsninger på klimaproblemene og nye kommer
til hele tiden. Dette må frem i lyset og et sånt senter vil være et
perfekt sted for å presentere dem.

■■ De fleste har sikkert vært

inne i Akvariet der hvor de store akvariene befinner seg. Det
rommet kalles Rotunden og er
sirkelrundt. Tanken er at i stedet
for akvariene der kan de omgjøres til rom hvor man kan gå inn
og få informasjon om de nyeste
forskningsprosjektene, ideene
og løsningene innen den gjeldende klimasektoren. Underetasjen kan også tas i bruk til dette formålet.

■■ Et slikt klimasenter bør også

ta tak i årsakene til klimaproblemene slik at utdaterte holdninger kan utfordres. Når regnskog
blir hogget ned må man forstå
hvorfor.

■■ Hva er det som tillater at slikt

skjer? Dette bør så forklares på
en måte som forhindrer slik
oppførsel i fremtiden. På samme måte kan man stille spørs-

mål rundt vår egen livsførsel og
forbruk. Kan vi leve på andre
mer naturvennlige måter som
opprettholder vår levestandard
uten at det går på bekostning av
natur og miljø?

■■ De stadig økende lokale og
globale utfordringene vi har
med klimaendringer viser at
det er en større og alvorligere
sak enn et lite virus. Det å satse
på å omgjøre Akvariet til et klimasenter mener jeg derfor er en
forebyggende og fremtidsrettet
idé.
■■ Bergen har en sterk posisjon

innen klima med mange dyktige aktører og et slikt klimasenter vil ytterligere plassere vår by
fremst i bekjempelsen av klimaendringene og gi inspirasjon og
håp i en turbulent verden.

