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Velkommen –  noen innledende ord - Tromsø 8. mai 2019 

Tor Husjord, Maritimt Forum Nord 

 

Historien om norsk skipsfart er  er historien om hvordan kunnskap 

og kompetanse har gjort et av verden minste land (0,7 % av 

befolkningen og 0,2 % av jordens overflate) til en av verdens største 

sjøfartshnasjoner.  

  

Først og fremst skyldes dette at vi hele tiden har maktet å omsette 

sjøfoks (sjøbasert) erfaring til kunnskap og kompetanse.  Vårt fremste  

konkurransefortrinn har gjennom alle tider vært kunnskap og 

kompetanse. 

 

For det andre har vi hatt en lys levende kystkultur.   Oppveksten ved 

havet, havet som næringskilde og ferdselsåre har bidratt til at 

nordmenn fra barns ben av har lært å ferdes på havet. Flere land har 

en like lang kystlinje som Norge, men bare Norge har gjennom 

historien hatt en levedyktig kystkultur som basis for en bred maritim 

næring. 

 

For det tredje representerte Skipsfarten/maritim næring ofte den 

eneste muligheten for dyktige mennesker til å komme seg «opp og 

frem» for å skape et bedre liv for seg og sin familie.  Vi hadde ikke så 

mange alternativer som i andre land.  

 

For det fjerde bestod Norge i sin tid av mange små isolerte samfunn 

langs kysten. Skipsfarten ble derfor på flere måter, for mange 

mennesker fra disse samfunn, en egen «frigjøringsbevegelse» 

------ 

Detter er noen av de viktikste faktorer som har bragt frem til dagens 

possisjon. 

Dagens spørsmål blir:  
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Hva skal til for å opprettholde denne status som en verdensledende 

sjøfartsnasjon ? 

 

Vi har ofte sakt: 

En nasjon uten sjøfolk vil over tid aldri kunne bli en sjøfartsnasjon 

En nasjon uten fiskere vil aldri bli en fiskerinasjon 

Utsagnet  tror jeg fortsatt vil være gjeldende i mange år fremover. 

 

Dagens tema – nytenkning innenfor den maritime klynge – er derfor 

ikke tilfeldig valgt.  

Nytenkning, innovasjon og omstillingsevne er avgjørende 

forutsetninger for at den norske maritime næringen kan være 

verdensledende også i fremtiden. 

Tidligere sjefsredaktør i Dagens Næringsliv Kåre Valebrokk skrev en 

gang om norske redere at selv om de fleste av dem var dypt 

konservative av politisk overbevisning, var det ingen i norsk 

næringsliv som var raskere til å hive seg på krykkene når de så nye 

muligheter. 

Det sentrale spørsmål blir derfor: 

- Ser vi de nye mulighetene -  Og tar vi dem ?  

 

Vi gleder oss til spennende foredrag og en givende debatt. 

 

 

 


