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Tyfusstatuetten 2019 

  

I år deler vi ut Tyfusstatuetten for 46. 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. 

 

Innledningsvis oppsummeres årets mottaker på følgende måte: 

 

 Byr på seg selv 

 Positiv 

 Bidrar uten å stikke seg fram 

 Uhøytidelig 

 Engasjert 

 

Tyfusstatuettmottakeren kom til Svalbard for femten år siden, i 2004, og har fra dag 

én stilt opp bidratt der han kan.  Mottakeren er sosial. Er opptatt av folks ve og vel, 

og et godt sosialt miljø, både på jobb og fritid. 

 

Personen vi hyller i dag er, som de fleste tidligere mottakerne av Tyfusstatuetten, et 

ja-menneske. Vedkommende er også engasjert i lokalpolitikk – tidligere som fast 

representant, nå som vara. 

 

Mottakeren av årets Tyfusstatuett har vært aktiv innen byens sang og musikkliv – 

både som utøvende sanger og som kasserer i Longyearbyen Blandakor og Store 

Norske Mandskor.  

 

Ved flere anledninger har vedkommende stått på scenen – bl.a. i lystspillet 

«Brødrene Østermans huskors» i regi av Spitsbergen Revylag ved Longyearbyens 

100-årsjubileum i 2006. Etter dette ble mottakeren medlem og kasserer også i 

revylaget.  Mottakeren er uhøytidelig og gjør ikke mye vesen av seg, men stiller 

likevel – og gjerne – på scenen i «kondomdrakt». 

 

Årets hedersmann er aktiv innen fagbevegelsen gjennom ledervervet i LO og har 

bidratt til verdige 1. mai-markeringer i Longyearbyen. Det skal også nevnes at 

mottakeren har vært med i 17. mai-komiteen i siden 2010, og i fjor ledet han 

komitéen. Hedersmannen har også stilt opp i Svalbard kirkeråd gjennom flere år – 

både som varamedlem, medlem og nestleder. 

 



  

I tillegg til alt dette er han en ivrig pådriver i Longyearbyen Unn-Q-leleband, der han 

spiller og synger. Dersom bandet har en kasserer så er det ikke usannsynlig at dette 

er samme person. 

 

Tyfusstatuettmottakeren er av uvurderlig verdi når man har behov for en stødig, lojal 

og romslig person med på laget, når man ønsker at gode ting skal skje.  Mottakeren 

har i så måte vært en klippe som på sin lune måte har bidratt til at tyfus er blitt veldig 

mye mindre tyfus. 

 

Med andre ord: Gratulerer med Tyfusstatuetten 2019, Ottar Svensen! 

 

 
(Statuett, diplom og blomster overrekkes) 

 
Longyearbyen, 17. mai 2019 / RZØ 

Lest opp av Liv Mari Schei, fjorårets mottaker av Tyfusstatuetten 

 


