
Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn

- BKA BERGENSLAGET i 10 år, noen glimt -

Sigbjørn Grønås, Gunnar Kvåle og Bjørghild des Bouvrie
samlet i juni 2011 BKA medlemmer til et møte i
Geofysisk Institutt i Bergen. Der og da besluttet vi å
starte en BKA gruppe. Styret holdt sine møter hos
Johanne Margrethe Hartwig.

1. Stiftere og aktivister 6. okt 2012

Vi bestemte å gå faste vandringer i Bergen
sentrum med plakater for å vise vår bekymring over
manglende klimatiltak. Vi tenkte på de gale mødre i
Argentina med sine hvite skaut. I flere år - 2012 til 2015
- gikk vi med våre røde hatter rundt på
Torgallmenningen, to timer hver første lørdag i
måneden. I 2014 fikk vi byttet ut våre grønne kartonger
til de flotte hvite plakater som Gro Fjeldtvedt laget!

2. Gro Fjeldtvedt sine plakater 5. juni 2014

Vi samlet en rekke (miljø)organisasjoner i Bergen til 
Klimavalgalliansen Hordaland: Bjørgvin bispedømme,
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Fremtiden i
våre Hender, Changemaker, Spire, osv. og sammen
organiserte vi 20. april 2013 en storslått Klimafestival:
korsang ved en flokk barnehagebarn, appeller fra
biskopen og Gabriel Fliflet, sanger Ove Thue, korte
appeller fra politikere, stands og tilslutt en gruppe med
greske danser. 

3. Klimavalgfest 20. april 2013
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6. Ove Thue synger 4. Appell ved biskop Halvor Nordhaug

7. Greske danser 5. Boller fra Helene Meyer Tvinnereim

Samme år 24. august arrangerte vi en 
klimavalgdag med appeller ved den blå steinen, 
og stands på Festplassen. 
Helene Frimannslund var prominent den gangen.

8. Klimavalgdag 24. august 2013 Kristin Halvorsen
    stemmer på klimaet



Så organiserte vi flere år ’vandringer for klima’, første gang i 2012 i Bergen der Agnethe Mohn 
førte an. Så i 2014 på 4-5. juni; da vandret vi deler av strekningen fra Os til Bergen. I tillegg hadde 
vi arrangement på Ostorget med appeller og en dansegruppe av barn, musikk ved Wenche 
Haugland på Nesttuntorget, podium på Festplassen med appeller fra Bergens politikere. I 2015 
holdt Klimavalgalliansen en marsj kort tid før kommunevalget. I sept marsjerte vi for Global 
folkeaksjon for klima, der 200- 300 deltok. 

9. Klimamarsj 4. juni 2014 
    fra Os til Søfteland

10. Global folkeaksjon for klima 10. sept 2014
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Fra 2014 til våren 2016 arrangerte vi årlig 6 - 7 interessante foredrag, vi kalte det Klimakafé, i 
Bergen Kunsthall. Noen gang tok vi del i Bergen Klimafestival med egne foredrag, i Bergen 
Offentlige Bibliotek eller Litteraturhuset. Tittel: Hva etter Katowice? Fergefri E39 Fremtidsrettet 
prosjekt eller meningsløs fossilvei? I 2019 Tid før Klimaopprør.

11. Klimakafé Pål Lorentzen 2014

12. Publikum til Lorentzen

13. Viktig lærdom fra prof. Tore Grønlie 2014 14.Prof. Kjersti Fløttum 2015

I alle år var det et stadig drypp av avisinnlegg, i landsens aviser, ved enkelte av vår gruppe. Gunnar 
Kvåle var mest produktiv, men også Halfdan brukte flittig sin penn. 
 
Harald Smedal utarbeidet en stor digital samling klimarelevant stoff og holdt foredrag rundt 
omkring under mottoet Folkeopplysning. Annelise Lindheim sørget for en studiegruppe som trakk 
en lærenem flokk BKAmedlemmer. BKA medlemmer har holdt mange foredrag for 
senioruniversiteter, skoler og andre fora.

Så vendte Bergenslaget i 2016 sitt blikk utover til kommuner spredt rundt i Hordaland fylke. Under
tittelen Klimadugnad reiste medlemmer til Knarvik, Fedje, Stord, Os, Eidfjord, Bergen og Voss, der 
vi arrangerte klimadager i samarbeid med kommunen, skoler, bibliotek, kjøpesenter, osv. Odda 
fulgte i 2019. Mottoet var "Er du deltakar eller tilskodar?"



15. Klimadugnad på Fedje 2016

Vi sluttet oss gjerne til andres aksjoner, f.e. Folkeaksjonen LoVeSe, aksjoner til støtte for 
klimasøksmålet, March for Science, Klimabrølet, osv.  Vi pleier å delta i 1. maitog med plakater og 
røde hatter. Eller i kommunens miljøarrangement når det passer. 

16 Aksjon ved APs Fylkesmøte 2017

17. Motparten var Fellesforbundet 18.Fellesforbundet og BKA samlet?
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19. Vi var med i 1. maitog 2019

Så var det ungdommen i Bergen som i 2018
startet sitt Klimaopprør. Vi koblet oss på deres
protest. Det ble store marsjer i Bergen sentrum,
særlig i 2019 da ungdommen fulgte opp etter
Greta Thunbergs skolestreik. Siste gang rakk
folketoget rundt hele Lillelungeren!

19. Klimaopprøret 14. mars 2019

       20. Kjent fjes i mylderet Helge Drange

I alle valgår pleier vi å manifestere oss rundt valgbodene med stand eller med arrangement. Som i 
2017 da vi organiserte Klimavalgdagen 2. sept med en marsj over Bryggen, i 2019 da vi holdt et 
arrangement på Torgallmenningen der politikere fra Hordalandsbenken måtte stå skolerett, eller 
i år (2021) da en gruppe syklet fra Lagunen til Sentrum og det ble holdt appeller av BKA, NU og 
Bergens Mødre. Flere år sendte vi et brev til politikere i Hordaland, gjerne med Klimavettreglene 
lagt ved. 

I 2018 mottok vi Hordaland Fylkes miljøpris, som medførte kr. 50.000. Bergenslaget har flere 
ganger fått tilskudd fra Hordaland Fylke for sine aktiviteter.

I 2018 var det vår tur å organisere foreningens landsmøte i Hotell ZanderK. Og selvfølgelig holdt vi 
årlig våre egne årsmøter og medlemsmøter, i Kulturhuset Dankert Krohn eller andre steder.  
Sammen med Naturvernforbundet holdt vi i feb 2020 en heldags seminar om 'energi'. I en 
marathon av 20-minutters-foredrag fikk vi belyst 10 ulike sider ved saken. Halfdan ledet. Dette var 
like før Corona dempet vår aktivitet i 2020 og 2021. Den dempet ikke vår iver.



Så minner vi om Normann Natland som helt på egen hånd har syklet Norge på langs fra Alta til 
Bergen i coronatid, som levende reklameplakat for BKA og klimasaken!

22. Normann Natland kommer hjem 1. juli 2020    
       etter sykkeltur fra Alta til Bergen

Med digitale møter og sykkelturer i det fri omgikk
vi coronarestriksjonene så godt vi kunne. 
I 2021 stilte vi oss opp på i Bergen sentrum på
gardintrapper med slagordet Trapp opp for klima!
Mot valgdagen fikk vi til en rimelig pris inn BKAs
valgannonse i Bergens Tidende med partirangering
etter viktige klimakriterier. 

23. Trapp opp for klima 2. juni 2021

24. Medlemsvekst i Bergenslaget: fra 40 i 2011 til 495 i nov 2021
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25. Vi fortsetter kampen Rise for Climate, 8. sept. 2018

Refleksjon

Ser vi positive endringer som har skjedd på disse ti årene? Jeg kommer på to:

1. Fra nesten null ord om "klima" ved stortingsvalget sept 2013 (husker det 
godt!) til et stortingsvalg 2021 der "klima" var på nesten alles lepper!

2. BKA gikk fra å være nærmest helt ukjent i Bergen i 2011 til nå i 2021 å være et
kjent og kjært navn i og utenfor klimaengasjerte kretser!

Bjørghild des Bouvrie, Strandvik, 11. november 2021


