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Mange seier det er galskap å leva
så mange på så få kvadratmeter.
Men vi føler ikkje det. Naturen er
stova vår. Himmelen er taket. Det
lengste vi har segla utan å leggja til
land er 58 dagar. Skiftarbeid gir oss
det pusterommet vi treng – nokon
søv, nokon styrer, nokon har nattevakt, fortel Dario. Ein gong segla
dei i åtte månader utan å treffa på
ein einaste matbutikk. Då lærer
ein å planleggja nøye på førehand.
– Det er definitivt ein anna type
livsstil, og det er nok ikkje for alle.
For oss var det heller ikkje meininga
å halda på i 20 år, men. Vi lurte jo
veldig på om vi kunne fortsetja etter at vi fekk vårt første barn, men
vi fann raskt ut at det gjekk veldig
bra. Ungane våre kommuniserer
uansett betre med jamgamle ungar
enn det vi gjer. Måten dei fortel og
formidlar om isbjørnar og anna dei
har sett og opplevd av naturen, smiler Dario.
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– Vi har respekt for naturen, og legg
ikkje utpå i allslags vêr. Vi ventar til
naturen inviterer.

Har trua på Noreg

På det korte opphaldet i Rosendal
rakk heile bølingen oppom Malmangernuten og Skålafjell.
– Det er verkeleg heilt unikt her i
Rosendal. Vi kjem tilbake – då vil vi
ta oss tid til å snakka med skuleelevar. Eg er glad for at vi er her i Noreg. Det passar betre for konseptet
vårt, seier Dario.
Nyleg var dei i Stavanger. Der fekk
Dario tilbod om å besøka eit petroleumssenter – noko han var skeptisk til. Så opplyste dei at dei hadde
ei utstilling om klima og såleis fanga dei interessa hans.
– Eg er glad vi ikkje reiste til New
York. Det er like viktig å vera her i
eit oljeproduserande land som Noreg. Alle fordelane de har hatt, og
alt de har bygd opp av olje og gass.
Nordmenn er problemløysarar mykje grunna utfordrande klima, og
de sit på mykje kunnskap. Eg møtte
til dømes ein i Statoil som meiner at
ein kan nytta mykje av offshoreteknologien for å løysa klimakrisa. De
er innovative, roser Schwörer.

Ekspedisjonsbåten låg til kai i solkinsvêr.

Perspektiv

lada måte, meiner Dario.
Samstundes er han overtydd om
at det er dei unge som skal, og må,
ta dei viktige vala framover og forma planeten vår.
– Når ein klandrar den eldre garde, slik som til dømes Thunberg
no, på denne måten - når dei i si
tid har handla i god tru.. Eg trur det
er smartare å gjera noko. Det er for
mange diskusjonar og for lite handling, seier klimatologen.

Naturen som stove

På det meste er dei 14 stykk om
bord i seglbåten. Dei har med ein
lærar og ein loggførar, og av og til
forskarar.
– Vi lærer mykje av dei vi besøker. Korleis folk lever i ulike klima.

No blir dei i Noreg i eit heilt år, og
har mellom anna starta eit samarbeid med Siri Kalvig.
– Vi vil prøva å gjera nordmenn
meir stolte. Det er viktig å høyra frå
folk utanfrå at det ein har er flott.
De veit jo sikkert at de har flott natur her i Rosendal, men veit de faktisk kor unikt det er? Vi kjem med
eit perspektiv utanfrå og håpar å
kanskje vera augeopnarar, seier Dario.
Klimatologen meiner Noreg kan
bli eit ledande land i kampen mot
klimakrisa.
– Vi er her for å lytta og læra. Så vil
vi hjelpa og støtta der vi kan, samt
hjelpa til med å byggja bruer og
nettverk på tvers av kontinent, seier
Dario før han sluttar:
– For kvart år vi har reist har vi
blitt meir og meir positive til at det
er håp for planeten.

– Dette skiltet treng visst ei oppdatering. Det er 20 år gamalt, lo Dario Schwörer.
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