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Bolincentrets klimatfestival 
Klaga gärna på vädret men inte på klimatet. Gör något åt det istället! Med denna uppmaning in-
bjuder Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet tillsammans med Vetenskapens 
Hus och många andra organisationer in till festival med massor av aktiviteter och föreläsningar.
(av Karin Axberg, KRC)

Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir 
värre och torkan kraftigare. Klimatfrågan är allvar-
lig men långt ifrån nattsvart och det är många som 
är engagerade i att försöka förstå och lösa proble-
men. På Bolincentrets klimatfestival står lösning-
ar till klimatproblem i fokus. Elever och lärare får 
själva undersöka och närma sig en ökad förståelse 
om framtidens klimat. 
Vem var Bolin? 
Bert Bolin (1925–2007) var en världsberömd svensk 
meteorolog. Professor i meteorologi vid Stock-
holms universitet mellan 1961 och 1990.  Bolin var 
en av grundarna av FN:s klimatpanel IPCC och var 
dess förste ordförande, mellan 1988 och 1998.Han 
var vetenskaplig ledare för rymdorganisationen 
ESA i Kiruna och ledamot i Kungliga Vetenskapsa-
kademien och Ingenjörsakademin.
Bolincentrat
2005 grundades klimatforskningsprogrammet 
SUCLIM vid Stockholms Universitet som senare 
(2013) blev Bolincentret för klimatforskning. Arbe-
tet leddes av fakultetsdekanen för naturvetenskap 
Henning Rodhe. På centrat engageras klimatfors-
kare för att studera människans påverkan på kli-
matet för att bättre förstå jordens klimatsystem. 
Bert Bolin kom till min klass
Man fick ”beställa” en föreläsare från Stockholms 
universitet och Bert Bolin skulle komma till min 
gymnasieklass på S:t Jacobi Gymnasium. Jag kom-
mer så väl ihåg när han kom och jag kan erkänna 
att jag var lite bekymrad. Han började föreläsning-
en så här:
- Jag ser vad ni tänker. Ni ser en gammal man och 
tänker - vad kan han säga oss! Men jag ska säga er 

att visserligen har ni rätt – jag är en gammal man 
nu men jag vet något att berätta som kommer att 
påverka hela er framtid.
Sen höll han ett fantastiskt föredrag. Alla elever 
lyssnade på honom stilla och intensivt och många 
tackade honom efteråt. Han pratade om klimat-
förändringar som kommer och går men också om 
vilka möjligheter vi har att påverka det. Arbets-
möjligheter fanns om man bara utbildade sig inom 
klimatområdet. Han kunde verkligen fängsla elev-
erna. En fantastisk pedagogisk förebild.

Bolincentrets klimatfestival anordnas 21-23 
maj på Stockholms universitet och återkommer 
varje vår, läs mer på https://bolin.su.se. Även om 
många programpunkter är fullbokade flera måna-
der innan festivalen så kvarstår två möjligheter:

• Aktivitetstorget där en mängd olika organi-
sationer medverkar är öppet 09.00–15.00 
under konferensdagarna. Här kan du bl.a. 
testa KRC:s klimatlaborationer som passar 
i kemiundervisningen. Instruktionerna till 
häftena ”Laborera på klimat” (mellan-/
högstadiet) och ”Experimentera mera på 
klimat” (högstadiet/gymnasiet) finns även 
att ladda ner från KRC:s hemsida under /
utbildningsmaterial/7-9/publikationer.

• 21 maj kl. 14-15 föreläser den världsberöm-
de klimatforskaren Veerabhadran Rama-
nathan med titeln ”Bending the Curve: 
Climate Change Solutions” i Aula Magna. 
Det är fri entré men arrangörerna vill att 
skolklasser bokas in i förväg via festivalens 
hemsida. Fika serveras efteråt (kl. 15.00).

Bild:  Grundaren Bert Bolin
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Foto: Nils Strindberg, http://www..flicr.com


