Tyfusstatuetten 2016
I år deler vi ut Tyfusstatuetten for 43. gang – hedersbetegnelsen som ble
delt ut første gang 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 statuettmottaker kom kanskje ikke til Svalbard for å være her
lenger enn noen måneder, men har som en del andre blitt værende.
Vedkommende som gis æren i år betegnes som:






Samfunnsengasjert over tid
En med stort mangfold og positiv påvirkning på miljøet i byen vår
Dedikert og grundig i sin gjerning
Ja-menneske som man kan stole på
En som ikke bare stiller til start, men som også krysser mållinjen
med stil

Tyfustatuettmottakeren har vært mangeårig lokalpolitiker med forskjellige
verv. Vedkommende har også vært aktivt medlem, instruktør og
styremedlem i Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening – blant annet som
instruktør for jegerprøvekurset siden 2006. På friluftsområdet har
mottakeren også vært pådriver og aktiv i Longyearbyen Hundeklubb,
blant annet som arrangør, deltaker og tre år som leder av Trappers Trail.
I tillegg til politikk og friluftsliv har mottakeren – som dyktig musiker med
bakgrunn fra folkemusikk og dans – i en årrekke vært et stort pluss for
U. L. Polarleik som spillemann, instruktør og leder.
Ikke nok med dette, så har årets Tyfusstatuettmottaker vært lærer i
Kulturskolen i flere år og på den måten bidratt til å løfte, og videreføre,
interessen for fiolinen som instrument. I tillegg til å undervise har
mottakeren stilt som instruktør og «støttemusikant» ved oppsetninger av
forskjellige slag og på den måten vært med å skape bredde i
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musikkmiljøet vårt. Innenfor kulturfeltet har vedkommende
statuettmottaker vært med å arrangere Solfestuka i flere år.
Tyfustatuettmottakeren har også vært ansvarlig for sosiale treffpunkt i
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. I bluegrassbandet Blåmyra har
prismottakeren vært et viktig medlem med felespill og sang. Vi kan vel
knapt tenke oss en konsert/arrangement uten Blåmyra. Ved
kulturutvekslinger mellom Longyearbyen og Barentsburg har
vedkommende virkelig vært med å «gjøre Tyfus mindre Tyfus» i lystig
samspill med våre russiske og ukrainske venner – der språkproblemer
blir borte og kommunikasjonen går av seg selv.
De fleste har vel allerede en anelse om hvem årets mottaker er, og at det
er snakk om en kvinne. Hun kom til Longyearbyen i 2004 og studerte
biologi ved UNIS til 2005. Hun har vært med i diverse utvalg relatert til
oppvekst og kultur, har vært leder av styret for Kultur- og fritidsforetaket
og er nå medlem i Oppvekst- og kulturutvalget.
Gratulerer med Tyfusstatuetten, Elise Strømseng!
(Statuett, diplom og blomster overrekkes)
Longyearbyen, 17. mai 2016/ RZØ
Lest opp av lokalstyreleder Arild Olsen

