Tyfusstatuetten 2014
I år er deler vi ut den 41. Tyfusstatuetten – hedersbetegnelsen som ble
delt ut første gang for førti år siden i 1974.
Tradisjonen fra U.L. Polarleik videføres med denne utdelingen.
Tyfusstatuetten har de fleste gangene gått til enkeltpersoner; to ganger
til foreninger, samt to ganger til ektepar i fellesskap.
Årets mottaker er det vanskelig ikke å avsløre navnet på allerede i
innledningen, så først noen karakteristikker før det gås mer i dybden:









Alltid hyggelig, raus og tilgjengelig
Glødende engasjement
Historieformidling på et høyt faglig nivå
Viktig og kjær posisjon som tradisjonsbærer
Ambassadør for Longyearbyen og Svalbard
Revyartist, julenisse og 17. mai-taler
Auksjonarius under TV-aksjonen
Med i arrangørstaben for Svalbard Skimaraton

Tyfusstatuettmottakeren har et lydhørt publikum i så vel Hans Majestet
Kongen som barn og unge, studentene på UNIS og alle andre som tar
del i hans historieformidling.
Den vi skal hedre i dag har guidet utallige byvandringer, blant annet på
Studietur Nord og Svalbardkurset. Mottakeren var også sentral da
Longyearbyen markerte sitt 100-årsjubileum i 2006 og hadde blant annet
ideen til Longyearmonumentet og også ideen til jubileumsfrimerkene.
Mottakeren har også vært kursleder på Svalbardkurset i mange år og er,
eller har vært, foreleser ved studiet Arctic Nature Guide og
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).
I tillegg til et glødende engasjement utøver hederspersonen formidling av
Longyearbyen og Svalbards egenart og kulturhistorie på et høyt faglig
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nivå. Vedkommende har høy kompetanse, ikke bare på hovedlinjene i
Svalbards kulturhistorie, men også detaljerte faktakunnskaper om både
mennesker og ulike begivenheter som har funnet sted her.
Formidling av historie og tradisjon er svært viktig på Svalbard da
lokalsamfunnet her ikke er et livsløpssamfunn. Historisk kunnskap
overføres derfor ikke - som på fastlandet - fra generasjon til generasjon,
men er avhengig av museale institusjoner eller tradisjonsbærere for å nå
fram til de oppvoksende generasjoner. Årets mottaker sitt lange virkefelt
og tilgjengelighet for kulturlivet på Svalbard gjør at mottakeren har en
viktig og kjær posisjon som tradisjonsbærer i Longyearbyens
lokalsamfunn. På denne måten overskrider mottakeren generasjonsgrensene.
Tyfusstatuettmottakeren har siden 1976 og til dags dato hatt formidling
av Svalbards kulturminner og historie som sin fremste interesse og
prioritet. De første årene hadde mottakeren en rekke stillinger og
engasjement tilknyttet Svalbard. Han – ja, det er en han – er en
museumsmann i sitt hjerte og han har vært en fast støttespiller i oppbyggingen av Svalbard Museum. Han har deltatt i planleggingen av så
vel det gamle som det nye museet. Han har laget utstillinger, skrevet
tekster, utarbeidet formidlingsopplegg og bygd opp gjenstands- og
fotosamlingene. I øyeblikket er mottakeren medlem av styret i Svalbard
Museum og også ansatt som konservator.
Årets Tyfusstatuettmottaker er egentlig pensjonist, men som nevnt
tidligere arbeider han på museet og har også prosjektoppgaver for
Sysselmannen på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, Arctic Nature Guide,
UNIS, AECO og han er også styremedlem i Norsk kulturminneråd.
Hedersmannen er utdannet arkeolog og han har gitt ut en rekke
publikasjoner med relevans til Longyearbyen og Svalbard. De fleste har
vel nå gjettet hvem som er årets mottaker av Tyfusstatuetten?
Gratulerer med Tyfusstatuetten, Per Kyrre Reymert!
Longyearbyen, 17. mai 2014 / RZØ
Lest opp av fjorårets vinner, Roger Zahl Ødegård

