
Preses, Fram komitéen, Akademiets medlemmer, kjære 

kolleger, mine damer og herrer 

 

Fra hele mitt hjerte ønsker jeg å takke for tildeling av 

prisbelønningen for polarforskning.  En god enkeltforsker 

bringer det ikke langt i polare farvann. Skal man lykkes må man 

jobbe i team.  Ombord på et forskningsskip i det høye nord 

gjelder det at ledere, forskere og ikke minst mannskapet er i 

godt humør, samarbeider og har felles målsetninger.  

Forskernes suksess finner sted innenfor teamets prestasjoner.  

Få nasjoner kan konkurrere med Norge med å jobbe 

individuelt i team. Denne egenskapen bidrar til at «vårt lille 

land» er en av de mest fremgangsrike forskningsnasjoner i 

polare strøk.  Slik var det allerede i Nansen dager og så 

fortsatte det i nyere tid gjennom forskningsprosjektene «Pro 

Mare» på 80 tallet og dagens strålende landslag «Arven etter 

Nansen».  Norges ledende rolle i kunnskaps-basert økosystem 

og resurs forvaltning bygger på samarbeid og arbeidsdeling. 

Disse har vært idealer for min egen forskning. 

Ut over de territoriale farvann i nord spiller Norge og 

særlig Norges Arktiske Universitet en viktig rolle gjennom å 

fremme pan-arktisk integrasjon og marin 



økosystemforståelse.  Symposier der den systemiske 

forståelsen av hele Polhavet sto i fokus hører til mine fineste 

og stolteste momenter.  Norge har gode muligheter til å 

fortsette som altruistisk pådriver i denne prosessen og jeg 

håper at de pan-arktiske integrasjonssymposier fortsetter når 

dagens primus motor overlater styringen til yngre. 

Avslutningsvis ønsker jeg å si noen ord om hvordan yngre 

forskere og særlig innvandrer fremskynder Norges forskning.  

Da jeg, utdannet ved Universitetet i Bergen, ønsket å bli 

forsker føltes det som om at Norge la en sammenrullet rød 

løper foran mine føtter.  Løperen kunne jeg rulle ut og skride 

frem på så langt som jeg maktet.  Og ikke nok med det.  Langs 

løperen sto mange hyggelige kolleger og applauderte.  Slik kan 

forskerens iboende krefter finne sitt utrykk, til glede for alle og 

til fordel for kongeriket. 

 

La meg atter en gang takke for prisen og løfte mitt glass.  Til 

lykke med Norges pågående og fremtidige polarforskning! 


