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Fra
Vestskogen
til Nobeltoppen
Dette intervjuet fant sted i Nobel-suiten på
Grand Hotel i Oslo. Vi satt ved bordet der
internasjonal presse pleier å intervjue
fredsprisvinnere. Bildet tok vi ute på balkongen der fredsprisvinnere som Nelson
Mandela og Barack Obama har hilst fakkeltoget. Intervjuobjektet var Vidar Helgesen
fra Vestskogen på Nøtterøy.

tekst og foto: Sven Otto Rømcke
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redag 1. januar tiltrådte han
stillingen som administrerende direktør for Nobelstiftelsen. Da han møtte Øyene,
hadde flyttelasset til Stockholm gått dagen før, og to
dager senere kjørte han til Stockholm
med kone og de to jentene på sju og elleve.
Malin Helgesen har allerede fått jobb
som advokat hos Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, som er Nordens største
advokatfirma. Døtrene snakker svensk
med mor og norsk med far, så de glir sikkert lett inn i svensk skolehverdag.

Under radaren
Vidar Helgesens nye jobb gikk litt under
pressens radar da han fikk den i sommer.
Det kom noen notiser, men det var alt i
en tid der korona og Trump dominerer.
Under radaren forsvant det også at den
tidligere miljøministeren i høst la frem
en tung rapport med forslag til ny norsk
oljepolitikk. Han presenterte i tillegg
havrapporten, der han på vegne av Erna
Solberg har ledet forhandlingene om havet med fjorten land.
Historien bak samarbeidet og rapporten var grundig omtalt i Øyene for 14.
mars 2019. Og det som nå ikke kom i
norsk presse, ble bredt dekket av blant
andre National Geographic, som er verdens mest leste forskningsmagasin.
Erna Solberg er dessuten første regjeringssjef som har fått skrive innlegg på

ledersiden i Nature, som er det mest prestisjetunge vitenskapstidsskrift i verden.
Nøttlendingen sier for øvrig til Øyene
at havprosjektet er det morsomste han
har vært med på.

Vitenskapens IOC
Nå skal Vidar Helgesen lede hele Nobelorganisasjonen fra Sturegatan 14 i Stockholm.
– Men hva er egentlig oppgaven?
– Det grunnleggende er å forvalte Alfred Nobels testamente. Det betyr å sikre
de fem prisene, som må ha et rammeverk
som sikrer integritet og troverdighet. Det
er et varemerke som skal beskyttes og en
kapital som forvaltes.
Prisene er, hver på sitt område, de mest
prestisjetunge i verden. Det gjelder også
for økonomiprisen, som er gitt av Sveriges Riksbank for å hedre Nobels minne,
sier Helgesen.
Han fikk høre fra en professorvenn av
seg at Nobel-stiftelsen kan kalles vitenskapens IOC.
Prisene for fred og litteratur mener han
er de største på sitt område. Litt støy
rundt litteraturprisen kan ikke ødelegge
det.

Viktigere enn noen gang
Den nytiltrådte stiftelsesdirektøren mener Nobel-prisene er viktigere enn noen
gang.
– I mange land er vitenskapen under
press. Beslutninger i politikk og samfunnsliv er alt annet enn kunnskapsbasert. Vi må gjenreise vitenskapens rolle

som viktig premissleverandør, sier han.
Vidar Helgesen får et eget sekretariat
på 13 personer, men totalt er det rundt
150 personer i organisasjonen. Det skyldes at Nobelstiftelsen, og sfæren rundt,
har mye aktivitet mellom prisene.
Kunnskapen om prisene og, ikke
minst, det prisene er gitt for, skal ut i verden. Stiftelsen er organisert i ulike selskap for å beskytte kjernekapitalen.
Vidar Helgesen er alltid tydelig. Men på
ett område er han ekstra tydelig.
– Det jeg ikke skal ha noe med å gjøre,
er å finne prisvinnerne. Der er det egne
priskomiteer med full sekretesse.
Ingen skal vite noe før alle får vite noe.

Ble hentet
Hvordan får man så en jobb som noen litt
spøkefullt sier er nestemann etter kongen i Sverige?
Vidar Helgesen trekker litt på den sammenligningen, men innrømmer at han
ble hentet. Selv hadde han ikke tenkt
tanken, da han fikk henvendelsen om
jobben.
I løpet av sine 120 år har stiftelsens seks
direktørene vært svenske. Alle trodde
det måtte være slik. Men så leste noen
statuttene grundig. Det viste det seg at
vedkommende kunne være norsk.
Da rettet øynene seg mot en norsk jurist med erfaring som statssekretær i
Utenriksdepartementet, EU-minister og
stabssjef ved Statsministerens kontor,
miljøminister og havambassadør. Samt
åtte år i Stockholm som direktør for
IDEA, en internasjonal organisasjon for
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kjent BALKONG: Den nye direktøren for Nobelstiftelsen fotografert på en av verdens viktigste balkonger. Her har fredsprisvinnere i årevis beundret fakkeltoget og tatt imot folkets
jubel. I bakgrunnen ser vi Stortinget, som utpeker den norske nobelkomiteen.

demokratiutvikling i land som trenger
det.
– De fant ut at det kunne være interessant med en nordmann, og det er i tråd
med Nobels vilje. Han var tydelig når
det gjelder nasjonalitet. Det skal ikke ha
noe å si for hvem som får prisene.

ne. Man kan lett føle seg som fisk på
land når man får på seg livkjole.
Nobel-uken i Stockholm preger byen
og landet. Og Nobel-banketten sendes
direkte på TV og har stort publikum.
Men det kan hende at det er større interesse for kjoler enn for priser.

Fremste varemerke er svensk

Viktig i folks hverdag

– Nobel er kanskje Sveriges fremste
ikke-kommersielle varemerke. Ja, kanskje også Norges. Det er stort å få forvalte et varemerke som til de grader er
internasjonalt. Styret i Nobelstiftelsen
består i stor grad av folk fra de prisutdelende komiteene, flere er verdensledende vitenskapsfolk. Og som seg hør
og bør sitter advokat Berit Reiss-Andersen der, som leder for Den Norske Nobelkomité.
– Til tross for svensk opphav, virker
det som om nordmenn generelt føler eierskap til Nobelprisen. Men det sies at
prisen ikke har samme status i Sverige,
og at den der er mer et elitefenomen,
stemmer det?
– Det er nok slik at det er lettere å skape folkelig engasjement rundt fredssaken enn om forskning om det svarte
hull. Men vaksineinnsatsen i forbindelse med covid-19 har vist oss hvor viktig
vitenskap er for folks hverdag.
De svenske prisene er preget av at
Sverige har sterke akademiske tradisjoner. Og med de tradisjonene kommer
bruk av livkjole. Det er jo litt fremmed
både for en gutt fra Nøtterøy og for amerikanske professorer som vinner prise-

Den nye Nobel-direktøren er opptatt av
å formidle at prisene tildeles for noe
som er viktig i folks hverdag.
Derfor er det også viktig å folkeliggjøre prisen ytterligere. Det gjelder ikke
minst i en tid hvor det over hele verden
er populært med skepsis til vitenskapen. Derfor er det fint at medisinprisen i
en koronatid ble tildelt hjemme i hagen
til forskeren som fikk den.
Helgesen vil styrke merkevaren og
gjennom det bidra til å gjenreise respekten for vitenskap.
– Det havprosjektet jeg har ledet de
siste tre årene, har nettopp vært en
kunnskapsbyggings-prosess. Flere hundre eksperter har produsert 20 rapporter
om havet. Her har vi sett hvilken betydning forskning har for å få politikere til å
ta mer begrunnede beslutninger.

Jul på hytta
Malin og Vidar Helgesen flyttet til Stockholm i uken før jul. Da slapp familiemedlemmene å kaste seg over utpakkingen. De har fritidshus nord for Stockholm, og der er det tradisjon å feire jul.
Så også i år.
Når det gjelder bolig, har familien

FORNEM DØR: Vidar Helgesen ved døren til Nobel-suiten. Der står Alfred Bernhard
Nobels fulle navn. Etternavnet er plassert mellom de to fornavnene.
kjøpt seg en leilighet ved St. Hanshaugen i Oslo. Den skal leies ut. I Stockholm følger det tjenesteleilighet med
jobben, og den ligger i samme hus som
stiftelsen holder til. Det blir kort vei til
jobb.
Dette snakket om bolig betyr ikke at
Vidar Helgesen har et kort perspektiv på
jobben. Han minner om at de seks foregående direktørene satt i til sammen 120
år. Det blir tjue år på hver. Hans åtte år
hos IDEA gir et signal om at han ikke
springer fra jobb til jobb.
Det er blitt mindre besøk på Nøtterøy
med årene.

– Men når jeg er der, er det alltid veldig
hyggelig. Det er hjemkomst hver gang
jeg kjører over Kanalbroen.
– Hvordan går det med havet uten
deg, spør Øyene der Vidar Helgesen er
på vei til neste møte i Nobel-suiten.
– Hvis verden gjør det vi har foreslått,
blir det bedre for havet.
Det er greit å ha nevnt at Helgesen og
artikkelforfatter Rømcke har kjent hverandre siden 1991. Da var de engasjert som
rådgivere for Astrid Nøklebye Heiberg
som var ordførerkandidat i Oslo. Heiberg
fikk rekordmange personlige stemmer,
men ble ikke ordfører.

