Tyfusstatuetten 2007
Årets mottaker av Tyfusstatuetten kom til Svalbard i 1991. Mottakeren har vært,
og er fortsatt, engasjert på mange områder i lokalsamfunnet og har lagt ned en
betydelig og vedvarende innsats innenfor områder som politikk, lag- og
foreningsarbeid, samt hjelpearbeid overfor befolkningen i Barentsburg.
Sistnevnte innsats overfor våre naboer i Barentsburg er antakelig mindre kjent,
men dette arbeidet som mottakeren har utført sammen med sin samboer i over ti
år er av et betydelig omfang som har blitt godt mottatt.
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Mottakeren er av de mennesker som får mye gjort uten at det dermed blir
oppstyr omkring det, dog med et par unntak som vil bli trukket fram seinere i
styrets begrunnelse. Vi snakker om et dugnadsmenneske som også makter å få
mange med seg.
I løpet av årene fra 1991 har vedkommende vært involvert i blant annet følgende:
- Medlem av Svalbardrådet første gang fra 1993; leder i perioden 1998 –
1999, og var med der fram til Longyearbyen lokalstyre ble etablert i 2002.
- Svalbardrådets representant i Miljøvernlovutvalget.
- Medlem av styret i Svalbard Samfunnsdrift AS.
- Leder av bibliotekstyret.
- Medlem av byggekomitéen og senere styret for Svalbardhallen.
- Instruktør i Svalbard Turns Trim- og Turngruppe i mange år.
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- Kasserer og leder av Pistolgruppa i Svalbard Turn.
- Medlem og leder av Skytegruppa i Longyearbyen Jeger- og fiskerforening.
- Leder av Longyearbyen Jeger- og fiskerforening siden 2003.
Styret i Kultur- og fritidsforetaket vil også trekke fram at mottakeren er opptatt av
å hjelpe andre og er en person man kan be om råd i forskjellige saker.
Mottakeren er et ”ja-menneske” som har satt sitt preg på Longyearbyen i over 15
år og som fortsatt holder et høyt tempo.
I et mannsdominert samfunn som vårt står det stor respekt av mottakeren som er
en kvinne. Hun er en kvinne som har gått i front og tatt på seg oppgaver på
områder som tidligere var mannens arena.
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Som nevnt tidligere har hun sjelden forårsaket oppstyr, men litt bølger ble det da
hun markerte seg som en forkjemper for bedre vannkvalitet, og i arbeidet for at
jegere fra Svalbard skal kunne ta med seg kjøtt til fastlandet
Årets mottaker har gjennom sitt engasjement vist egenskaper som man bare
finner blant enerne av samfunnsengasjerte mennesker.
På vegne av styret i Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF er det
derfor en stor ære for meg å be Heidi Brun om å komme fram å motta
Tyfusstatuetten for 2007!
Gratulerer med dagen, Heidi!
Opplest av lokalstyreleder Kjell Mork ettersom fjorårets mottaker av Tyfusstatuetten, adm. dir. Robert Hermansen,
Store Norske ikke var i Longyearbyen 17. mai 2007.
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