
 

  
 
 
Talene i Longyearbyen 17. mai 2017 
 
Nedenfor kan du lese de offisielle talene som ble holdt i Longyearbyen på 17. mai 2017  
 
- Tale ved 22. juli-minnesmerket utenfor Svalbard Kirke v/rektor Siv Tove E. Sødal, 17. mai-komiteen 
- Tale ved bautaen utenfor Huset v/sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo, Sysselmannen på Svalbard 
- Tale ved gruvearbeidermonumentet på Torget v/manuellterapeut Kristin Furu Grøtting, 17. mai-komiteen 
- Tale ved bautaen på Skjæringa v/adm. dir. Wenche Ravlo, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
- Tale ved bautaen på Skjæringa v/Viacheslav Nikolaev, generalkonsul i Barentsburg 
- Barnas tale i Svalbardhallen v/Elise Bygjordet og Aurora Simonsen Norås, 7. klasse  
- Russetale v/Vilde Klausen Markussen, «Rødrussen» 
- Tale for dagen i Longyearbyen kulturhus v/adm. dir. Frank Jakobsen, LNS Svalbard 
- Begrunnelse for tildeling av Ungdommens kulturstipend v/lokalstyreleder Arild Olsen  
- Begrunnelse for tildeling av Tyfusstatuetten v/lokalstyreleder Arild Olsen  
- Takketale fra mottaker av Tyfusstatuetten v/Sveinung Lystrup Thesen  
 
 
  



Tale ved 22. juli-minnesmerke utenfor Svalbard Kirke v/rektor Siv Tove E. Sødal, 17. mai-komiteen 
 
Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen!  
 
I dag står vi festpyntet og heiser flagget for å feire Norges nasjonaldag. I hele landet samles vi for å gå i tog, 
med flagg og jublende hurrarop. Vi feirer at Norge fikk sin grunnlov for litt over 200 år siden, starten på 
utviklingen av det demokratiske samfunnet som vi lever i, i dag. Et samfunn det er trygt å vokse opp i, som er 
åpent og fritt, tuftet på verdier som toleranse og felleskap.  
 
Vi som vokser opp og lever i Norge er privilegerte. Daglig blir vi minnet på at det finnes millioner av 
mennesker som lider under fattigdom, sult, undertrykkelse, krig og konflikt.  
Men også Norge har fått kjenne på at det trygge samfunnet vi lever i blir usikkert. At det utenkelige kan skje, 
også her. 22. juli 2011 ble tryggheten vi tok for gitt så brått og brutalt revet bort - et Norge rystet i 
grunnvollene. I tiden etter 22. juli så vi de sterke båndene vi har som folk. Vi så en nasjon stå sammen. Vi sto 
opp for verdier som vi i felleskap var villige til å kjempe for.  
 
17.  er fremfor alt de unges feiring, og det er ikke uten grunn. Dagens barn og unge skal eie morgendagens 
samfunn. Vi som jobber i skolen har et særlig ansvar for at våre unge vet og forstår hvor dyrebart 
demokratiet er, og at det er avhengig av en innsats vi må gjøre i felleskap. Det er en kontinuerlig oppgave 
som hviler på hver og en av oss. Demokratiet står solid bare når vi alle kjenner verdien av det. 
 
Derfor må barn og unge få verktøyene til å lære og forstå at et demokratisk samfunn forutsetter at vi 
respekterer og slutter opp om verdier som likeverd, respekt, toleranse og ytringsfrihet. Slik Eidsvollsmennene 
i 1814 tegnet kartet for fremtidens Norge, er det opp til oss å finne frem til hva slags samfunn vi ønsker at 
fremtidige generasjoner skal bygge videre på.  
 
Det er vår oppgave å gi den oppvoksende generasjon kunnskap om og innsikt i betydningen av den friheten 
vårt samfunn er fundert på. For kunnskap er vårt fremste våpen mot hat, vold og ekstremisme. 
17. mai. Det er en dag for glede og feiring. Men det er også en dag for alvor og takknemlighet. For refleksjon 
og ettertanke. 17. mai-komitéen i Longyearbyen vil hedre Johannes Buø og alle de som ble rammet 22. juli 
med blomster og ett minutts stillhet.  
  



Tale ved bautaen utenfor Huset v/sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo, Sysselmannen på Svalbard 
 
Einar Sverdrup og 13 medsoldater omkom den 14. mai 1942, da ekspedisjonsskipet «Isbjørn» ble angrepet og 

senket av tyske fly. 

Sverdrup var på vei for å frigjøre Svalbard fra tyskerne. Han var på vei tilbake til stedet som han motvillig 

måtte forlate et snaut år tidligere, da britene tvangsevakuerte innbyggerne i Longyearbyen og sprengte 

taubaner og gruveanlegg. 

«Mine» gruber», sa han om livsverket sitt, og appellerte til de britiske offiserene i Longyearbyen da 

evakueringen var et faktum i begynnelsen av september 1941: 

«Jeg vil gjerne be mine herrer forstå at det som gjør oss vondt og som har gått hårdere inn på oss end noe 

andet hittil i livet, er ikke det å brende og ødelegge hjemmene vore, ikke se vore kvinder og barn bryte op fra 

alt som er dem kjært i verden, men det er det skammelige og nedverdigende å rømme fra en plass og 

ødelegge den uten ett sverdslag til forsvar… Vi er fortvilet og oprørt over å måtte forlate den siste rest av 

Norges jord på denne nedverdigende måte», sa Sverdrup. 

Han ville kjempe, men fikk ikke lov. Ikke før Operasjon Fritham var et faktum og Sverdrup vendte tilbake i 

spissen for en styrke på snaut 60 mann om bord på isbryteren «Isbjørn» og ishavsskuta «Selis» i mai 1942. 

Direktøren for Store Norske Spitsbergen Kulkompani ga sitt liv for friheten, for Svalbard og for Norge. Det er 

viktig å ta vare på historien, og jeg syntes 17.mai, vår grunnlovsdag, er en flott dag å minnes alle som 

kjempet og falt i kampen mot undertrykkelse og tyranni. Einar Sverdrup var en av dem. 

Det er med stor respekt vi i dag legger ned en krans ved hans minnesbauta. 

  



Tale ved gruvearbeidermonumentet på Torget v/manuellterapeut Kristin Furu Grøtting, 17. mai-komiteen 

«Se oftere mot nord» skrev Rolf Jakobsen. Og det er nettopp det han gjør - gruvebusen. Og har gjort i de 
snart nitten årene han har stått her. Men det hele startet så mye tidligere. Det er viktig aldri å glemme 
hvorfor vi er her. Hvordan det hele startet, med nettopp gruvedriften. Sånn sett har han stått her i mer enn 
hundre år.  
 
På den andre siden av dalen er det reist et minnesmerke med navnene til de som mistet livet i ulykker på 
arbeidsplassen.  
 
Dagens gruvebus står sentralt, men er ikke lenger like synlig i bybildet. Mens gruvebusen her på torget, står 
fremdeles i sin lomp og minner oss om alle de som gikk foran - og er grunnen til at vi er her. Vi hedrer ham 
med en blomst og ett minutts stillhet.  
 
Det er langt dette landet.  
Det meste er nord. 
 
  



Tale ved bautaen på Skjæringa v/adm. dir. Wenche Ravlo, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
 
Kjære medborgere – gratulerer med dagen!  

17. mai er en dag som alltid gjør meg rørt – enten det er ved at vi synger nasjonalsangen, ser på festkledde 

og glade barn, deltar i gudstjenesten eller bare det å tenke på at vi faktisk er utrolig privilegerte som lever i et 

fritt og trygt land. Dette gjelder spesielt når vi står akkurat her - ved bautaen som ble reist av ansatte i Store 

Norske til minne om de som ga sitt liv under kampene på Spitsbergen og om de av stedets befolkning som 

falt på andre fronter under 2. verdenskrig.  

Vi minnes i dag de 26 som bautaen er reist over. 14 av dem mistet livet knyttet til operasjon Fritham i 1942, 

ledet av Einar Sverdrup, Store Norskes daværende direktør. Den 14. mai ble skipene Isbjørn og Selis skutt i 

brann og senket av tyske fly i Grønfjorden. Mange i gruppen var Store Norske-arbeidere som hadde blitt 

evakuert til Skottland i 1941.  

Det er ingen selvfølge at vi har det så bra som vi har det i dag. Norge er et demokratisk land som har jobbet 

systematisk med utvikling av velferdssamfunnet. Gjennom flere arrangementer i 2016 markerte vi at det 30. 

november var 100 år siden etableringen av Store Norske – og dermed rundt 100 år siden utviklingen av et 

ordentlig samfunn kom i gang her i Longyearbyen. Også dette samfunnet har vært i stor endring – fra en ren 

Company Town, til det i dag fremstår som et lokalsamfunn på linje med kommunene på fastlandet, men med 

et betydelig større tilbud på mange områder enn en fastlandskommune på samme befolkningsstørrelse.  

Vi velger å bo her av ulike hensyn: spennende jobb, vakker natur, mulighet til fri skuterkjøring, godt 

kulturtilbud, lav skatt, samhold osv. For de som kom til Longyearbyen i den spede begynnelsen var det nok 

muligheten til å tjene gode penger som var den største motivasjonen, og leve- og arbeidsvilkårene var av et 

helt annet kaliber. Men de tøffe holdt ut. I dag har vi stort sett mulighet til å komme oss vekk fra øya hver 

dag. Isen legger seg ikke, og isolasjon er et fremmedord.  

Selv om de fleste også setter stor pris på livet i LYB, så kan vi ikke fri oss fra å klage over ting som høye 

flypriser, for få flyavganger til ønsket destinasjon, mangel på mykt toalettpapir, hullete veier – kort sagt 

relativt trivielle ting. Jeg sier ikke at dette er små problemer – det er jo irriterende når en ikke kommer seg 

med flyet akkurat når en vil, eller en ikke får tak i kaffekapslene en bruker. Det kan likevel ikke sammenlignes 

med det folk har å stri med i andre og langt mindre privilegerte deler av verden. Om vi ikke lever i en boble i 

Norge, så gjør vi det i hvert fall her i Longyearbyen. Alt finnes, det er kort vei til alt, en kaster ikke bort tid på 

køståing eller å bruke masse tid på kjøring av unger til ulike aktiviteter. Jeg tror vi kan bli flinkere til å sette 

pris på tilværelsen vi har i dag. Det ligger riktignok i menneskets natur å stadig forbedre og utvikle, men 

nettopp det gjør også at vi kanskje ikke verdsetter alt vi har, framfor å fokusere på det som mangler. Jeg tror 

og håper at mange her bidrar med ulik grad av støtte til de som er mindre heldige i andre deler av verden. 

Hvis vi samtidig kan bli flinkere til å sette pris på hva vi  

har i dag, framsnakke de rundt oss – kort sagt huske at vi faktisk har det utrolig bra her. Da kan vi også bidra 

bedre.  

Våre tanker går igjen til dem som ikke fikk oppleve friheten og gleden i mai 1945 – og til dem som i dag lever i 

ufrihet i verden. Samtidig skal vi i dag først og fremst være glade for alt det gode som finnes på Svalbard og i 

Norge i dag.  

Igjen - gratulerer med dagen alle sammen!   



Tale ved bautaen på Skjæringa v/Viacheslav Nikolaev, generalkonsul i Barentsburg 
 
Kjære sysselmann, fru Kjerstin Askholt! 
Kjære lokalstyreleder, herr Arild Olsen! 
Kjære damer og herrer! 
 
På vegne av vår delegasjonen fra Barentsburg: gratulerer med dagen alle sammen! 
 
Jeg vil hjertelig takke våre norske venner og kolleger for invitasjonen. Det er en stor ære for oss å få være 
med på å feire Grunnlovsdagen sammen med dere, våre naboer. 
 
Det var på akkurat denne dagen for 203 år siden at Norge ble et fritt land, fikk sin egen grunnlov, storting og 
sin egen konge. 
 
Norges Grunnlov dannet et solid fundament for en vellykket utvikling av landet i mange tiår. 
Likevel handler 17. mai ikke bare om historie og tradisjoner, det er også feiring av de verdiene som nasjonen 
er bygget på, som står i sentrum – det er menneskerettigheter, frihet og demokrati. 
Det er nettopp de verdiene som norske soldater forsvarte i løpet av den andre verdenskrigen, de gikk 
fryktløst til en tung kamp mot den snikende fiende - tysk fascisme.  
 
Og minnesmerket – som vi står ved nå – til ære for de norske heltene som ofret sitt liv her på Spitsbergen for 
frihet, selvstendighet og demokrati – er et bevis på dette. Vi sammen med dere hedrer minnet om norske 
soldater. Vi vil huske dem og formidle dette minnet fra generasjon til generasjon.  
 
Jeg ønsker dere, deres familie og venner god helse, lykke samt velstand av deres samfunn! 
Med dette ønsker jeg dere en fortsatt god 17. mai! 
Hjertelig til lykke med dagen! 
  



Barnas tale i Svalbardhallen v/Elise Bygjordet og Aurora Simonsen Norås, 7. klasse  
 
Kjære alle sammen, velkommen hit i dag, til Svalbardhallen for å feire 17.mai. GRATULERER MED DAGEN!  

Det er en stor ære å få holde denne talen foran alle sammen her. Vi vil starte med å fortelle litt om historien 

til 17.mai. 

 

For 203 år siden ble 112 menn fra forskjellige steder i Norge (unntatt Nord-Norge) samlet på Eidsvoll for å 

skrive vår Grunnlov. Denne Grunnloven skulle gjøre oss til et eget og selvstendig land. Litt senere kom Norge i 

union med Sverige, men ting ble bedre enn det var før. Sverige hadde en konge som styrte over oss og Sverige, 

men vi fikk beholde grunnloven vår. Dette gjorde det litt enklere for oss. 

 

I 1815 var det første valget i Norge. Her skulle vi stemme på personene som vi ville skulle styre over landet 

vårt. Dessverre var det slik at ikke alle hadde stemmerett på den tiden. For å kunne stemme måtte du være 

embetsmann over 25 år, eller være rik nok til å eie din egen gård. Derfor var det bare 5% av Norges befolkning 

som hadde stemmerett. Av disse fem prosentene var ingen kvinner. Det var også noen menn som kjøpte gårder 

slik at de kunne selge små flekker med jord til andre menn. De mennene som kjøpte slike jordflekker – om så 

bare en liten myr, ble kalt myrmenn. Siden disse myrmennene da hadde sin egen «gård», fikk de stemmerett 

hvis de var over 25. I dag er vi heldige siden både kvinner og menn som har fylt 18 år kan stemme. 

 

Hva med Svalbard i 1814, hva var det som skjedde her på denne dagen? Jo egentlig ingenting. Det var ikke før 

1925 at Svalbard ble en del av det «udelelige» kongeriket Norge. Norge skrev under på å gi opp Grønland for 

at Danmark skulle støtte dem i kuppet om Svalbard. Da vi skrev under på Svalbardtraktaten var det - og er det 

- en lov som fortsatt er viktig. Det er loven hvor det står at Norge er et UDELELIG rike, derfor må det 

grunnlovsendringer til for å skille Svalbard fra Norge. –heldigvis. 

 

Men nå går vi over til noe litt annet. Norge har jo selvfølgelig forandret seg ganske mye. Norge, som var under 

Danmark og Sverige i flere år, er nå et selvstendig og vakkert land som mange vil besøke. Norge skiller seg ut 

fra de andre landene på mange bra måter. Vi har blitt kåret som det beste landet å bo i, og vi feirer 

nasjonaldagen vår litt annerledes enn de fleste. Vi lar barna våre gå i tog, synger sangen vår minst en million 

ganger og alle pynter seg.  

 

Tradisjoner er noe av det beste jeg vet om – spesielt 17.maitradisjonen –den samler oss på en fin måte. Uansett 

hvor du befinner deg, enten på fastlandet eller på Svalbard, ser du barn og voksne som går i tog og hører 

korpsmusikk. Det er flott å se de forskjellige bunadene fra forskjellige deler av Norge samlet på ett sted, og alle 

de fine festdraktene. 

 

Vi som bor her synes vi feirer dagen i verdens flotteste natur. Vi trives her og er glade i Svalbard. Vi synes at 

alle på Svalbard blir tatt godt imot, uansett bakgrunn. Vi vet om hverandre og tar vare på hverandre.                                                                                           

Men nå skal vi fortsette å spise is og pølser - til det renner over. Det skal være kaker og kaffe. 17. mai er en dag 

for alle, for barna og de voksne. Alle skal ha det bra.  

Så da håper jeg at denne dagen fortsatt BLIR fantastisk for dere alle. Ta vare på dem dere er glad i og ha det 

skikkelig fint.  

 

Vi sier det igjen: GRATULERER MED DAGEN! 

  



Russetale i Longyearbyen kulturhus v/Vilde Klausen Markussen, Rødrussen 

Gratulerer med dagen alle sammen.  
 
Mitt navn er Vilde og jeg er representant for svalbardrussen 2017. Vi er i år ganske mange flere enn det har 
vært de siste årene, hele fem stk.  Russegruppa består av meg, kaldt Primadonna. Og den består av Jirra, også 
kaldt Foodporn. Jirra er ekstremt glad i mat. Selv om det ikke ser sånn ut i det hele tatt. Så har vi Sverre, også 
kaldt kommando, fordi Sverre går litt for ofte uten boxer offentlig. Videre har vi Ponti, som har fått 
kallenavnet Ninja, fordi hun kan plutselig være i Stockholm en helg og lært seg zyberyoga, og vi får ingenting 
av det med oss. Du vet aldri hva hun kan finne på. Og til slutt har vi Øyvind, kalt Insomnia på grunn av de 
elendige sove vanene hans. Øyvind bor her helt frivillig som fastlands elev og er nok den mest ivrige i gruppa. 
Han er også edruss, altså at han går hele russetiden uten alkohol. Det fortjener en applaus.  
 
Dere har kanskje ikke lagt så godt merke til oss de siste 17 dagene, men vi har vært her, vi tok det ganske 
rolig i starten med dåp med gruvebusen natt til 1. mai. Videre dro fire av oss til Stavanger på Norges største 
russetreff, og man kan si at å feste med 13.000 russ var litt større enn å feste med 5. Der fikk vi VIP kort og 
ble intervjua dirkete på tv av NRK bare fordi vi er fra Svalbard. Vi fikk være med på "rulling" med sysselmanns 
helikopteret og ble heist litt opp og ned. I går hadde vi terrordag på skolen, hvor så å si alle ble sprutet på 
med vann, og et par av lærernes sko ble heist opp i flaggstanga. Vi knøt også alle de resterende skoene i en 
stor knute. Vi har også gått på ski helt til Nordpolet, og kanskje pynta litt på gruvebusen. Og vi har delt ut 
ørten russekort. Så vi har faktisk gjort en del selv om ikke alle har lagt merke til det. Også har vi vært i 
Svalbardposten. Apropos det så har vi to kommentarer til resultatet. For det første så er jeg ikke president 
fordi jeg er den eneste som kan det, jeg er den eneste som gadd. Stor forskjell. Også en kommentar fra 
Sverre, om at han ikke bruker truser men holder seg til boxere. Altså ikke truser, men boxere.   
 
Jeg vil bruke anledningen til å ta opp et tema som har irritert meg som universitetssøker. UiT har noe som 
heter nordnorsk kvote, hvor de som har bodd de ti siste årene i de tre nordligste fylkene kommer inn på de 
mest ettertraktet studiene på en lavere poengsum, noe som kan hjelpe mye. Men tydeligvis så gjelder ikke 
det Svalbard. Noe jeg synes er helt idiotisk. UiT er jo også kaldt Norges Arktiske Universitet, vel mer i Arktisk 
er det vanskelig å komme når du bor her. Det er ikke snakk om mange elever som fullfører videregående og 
har bodd her de ti siste årene. Og vi er tross alt ganske langt nord og på en Norsk øy. Så jeg vil komme med 
en oppfordring til de som kanskje kan gjøre noe med dette. For det er helt absurd at de som fullfører 
videregående her etter ti år eller flere ikke skal få en fordel når de vil bli i arktisk, har lyst å bli i nord og vil 
søke på Norges Arktiske Universitet.   
 
Jeg vil avslutte denne talen med å takke på vegne av russen, vi vil takke alle som kjøpte vårruller av oss så vi 
fikk reise ned på russetur. Vi vil takke Kesorn Saenpet som lagde alle vårrullene, det hadde virkelig ikke gått 
uten henne. Vi vil takke Tove Klausen som også har hjulpet oss masse med innsamling. Vi vil takke lærerne 
våre som bare har gått forbi mens vi drev med terror, og spesielt Elin som tolererte at vi satt under pulten en 
hel time og ropte halleluja til alt hun sa. Vi vil takke Siri Tjetland som tok oss imot når vi dro til Stavanger. Vi 
vil takke Tommy Albrigtsen som solgte kake på Kjøp/Salg til inntekt for vår tur, tusen hjertelig takk. Vi vil 
takke sysselmannen for en fin lunsj i dag, og vi vil takke Sysselmannen og Lufttransport for den fantastiske 
opplevelsen vi fikk av å være med på redningsøvelse.   
 
Takk for meg.  
  



 

Tale for dagen i Longyearbyen kulturhus v/adm. dir. Frank Jakobsen, LNS Spitsbergen 
 
Først vil jeg få takke 17. mai-komiteen for det ærefulle oppdraget med å holde årets tale for dagen. Anne Lise 

er svært overbevisende når hun har bestemt hvem som skal holde talen.  

17. mai er en dag som betyr noe helt spesielt for oss nordmenn. Det er en fantastisk festdag som mange 

misunne oss.  

Norges grunnlov er over 200 år gammel, men det skulle gå ytterligere 106 år før Svalbardtraktaten ble 

underskrevet, og ytterligere 5 år før øygruppa Svalbard offisielt ble overtatt av Norge den 14. august 1925.      

Det var ingen selvfølge at det norske flagget skulle vaie her på Svalbard. Lenge var det ingenmannsland. De 

som forhandlet på vegne av Norge både fremhevet Norges nøytralitet og den Norske forskningsinnsatsen på 

øygruppa for å få stormaktene til å enes om en Svalbardtraktat med Norsk suverenitet.   

Etter å ha feiret 17. mai over 50 ganger her på Svalbard er jeg fremdeles like fasinert og stolt over 

nasjonaldagen. Ingenting er som å gå i toget her i Longyearbyen med vaiende flagg, korpsmusikk, hurrarop 

og forventningsfulle unger, samt blåfrosne bunad- og dresskledde mødre og fedre. Ofte er det kuldegrader, 

vind eller snøfokk men det er en del av hverdagen til oss «svalbardianere». 

I dag har rammene vært helt fantastisk. Værgudene har vist seg fra sin bedre side, og det var en opplevelse å 

gå i toget og være oppe i mylderet av festkledde mennesker i Svalbardhallen.  

Svalbard er unik. Longyearbyen er unik. Et lokalsamfunn, ja en Kardemomme by med resurssterke 

mennesker. Barna her har inntrykk av viktigste jobben til Sysselmannen er å gå først i 17. mai-toget.  

Vi fråtser i idretts og kulturtilbud, i lag og foreninger.  Longyearbyen er en oase av slike aktiviteter. Gang på 

gang blir jeg imponert av hva våre lokale utøvere leverer, og det vi har fått sett hittil i kveld bare 

understreker det. Alt dette er mulig på grunn av at vi har mange flinke ildsjelene og en enorm 

dugnadsinnsatsen, samt bidrag fra korkpenger og miljøfond. Som bedriftsleder er det en selvfølge for meg at 

næringslivet skal yte tilbake til samfunnet i form av midler og innsats. 

I dag er Svalbard er den vakreste plassen på jord, men marginene er små. Vi blir stadig vekk minnet om dette 

når ulykken plutselig rammer oss. 

Jeg er utrolig stolt av samfunnet her oppe. Når ulykken er ute er det helt utrolig å se hvordan folk stiller opp. 

Medmenneskeligheten, omsorgen og dugnadsånden er fantastisk. Ingen tettsted på fastlandet kan måle seg 

med de ressursene og den kompetansen som vi har. Alle stiller ubetinget opp når det behøves.    

Det er spesielt to ting som har gjort dypt inntrykk på meg i det året som har gått.  

Det var en stor ære å få lov å avduke minnesmerket etter de 124 som har mistet livet i arbeidet for Store 

Norske. Gruvedrifta og Store Norske er det som har lagt grunnlaget for dette fantastiske samfunnet.  Når jeg 

nå hører diskusjonen om kulldrift eller ikke, så er det en selvfølge for meg at vi skal ha videre kulldrift dersom 

den er økonomisk lønnsom. Dette skylder vi min bror og de andre 123 som har gitt sine liv, og ikke minst de 

mange hundre som siden starten har vært med å bidra til bygge opp dette unike samfunnet. Alle ble svært 

bekymret da gruveselskapet varslet stor nedtrapping. Dette engasjerte hele byen inkludert våre 

lokalpolitikere. Av flere årsaker fikk det ikke den store konsekvensen for oss som samfunn, men for alle de 

230 som måtte flytte fra øya var det dramatisk nok. De som i dag er motstandere til opptrapping i Svea må 

komme ned fra sin høye hest. Dere var som oss andre like bekymret for byens fremtid. 



Den tingen som har gjort dypest inntrykk på meg i 2017 var da datteren mi kom hjem fra skolen og fortalte: 

«Pappa i dag satt det små barn på skolen og gråt for at de var redd for å dra hjem fordi hjemmet deres ville 

bli tatt av ras. Pappa hvorfor er det slik? Kan du hjelpe dem?» 

Slik kan og slik skal det ikke være i velferdsnasjonen Norge. Er det problemer med nok penger skal vi 

prioritere. Da får flytekai være flytekai, folks sikkerhet skal komme først uansett. Det er helt uholdbart å bo i 

utrygghet og skulle måtte evakuere hjemmene sine flere gang i året. Jeg registrerer at det er det er bevilget 

en del penger. Nå forventer vi at det er bevilget nok, og at konkrete tiltak blir utført så snart som overhodet 

mulig. Sikringstiltakene burde vært utført allerede etter det første raset som tok spisshusene.     

Svalbard har stor fokus. Øygruppen er strategisk viktig, og vi er et ynda reisemål. God markedsføring fra 

reiselivet, festivaler og diverse tv-serier er noe av det som har ført til vi nå har helårlig turistsesong.   

Det kan ikke være noen plass i kongeriket som har så hyppige besøk VIP-er og av stortingspolitikerne.  Selv 

Kongehuset har fått laget seg et lite kunstverksted i sjøområdet.  Vi har gode lokalpolitikere som har sterke 

meninger om mye og mangt, men til syvende og sist er de prisgitt det som rikspolitikerne bestemmer. 

Lokaldemokratiet i Longyearbyen er ungt og til tider kan man kanskje føle samme frustrasjon over hvor 

makta egentlig ligger som våre landsfedre hadde før 17. mai 1814.. Dersom vi er så strategisk viktig er det 

kanskje er på tide at vi snart får våre egne folkevalgte representanter inn på Stortinget?  

Nå vil det være viktig å skape flere og nye industriarbeidsplasser. Klimaendringene har gitt samfunnet 

utfordringer, men har også gitt oss muligheter. Fjordene og havet rundt Svalbard er fulle av ressurser. Nå må 

de nødvendig avtaler og lovendringer på plass slik at disse kan utnyttes og forvaltes på en god måte.  

Vi skal være bærekraftig, vi skal ta vare på den unike naturen, vi i næringslivet skal samarbeide, vi skal skape 

arbeidsplasser, og ikke minst skal vi sørge for trygghet for alle. Vår aller viktigste resurs er våre barn og våre 

ungdommer. Vi skal tilrettelegge best mulig for dem. Vi skal ha gode langsiktige videregående skoletilbud slik 

at familiene har mulighet i god tid å planlegge fremtiden.    

Kjære alle sammen. Ta vare på hverandre, grip mulighetene, fortsett den flotte dugnadsinnsatsen, jobb for et 

godt og trygt samfunn. Vi er unik og det skal vi fortsatt være.  

Gratulerer med dagen og ha en fortsatt riktig god 17. mai alle sammen!!! 

 

 

  



Begrunnelse for tildeling av Ungdommens kulturstipend v/lokalstyreleder Arild Olsen  
 
I år også kan vi glede oss over en verdig mottaker av Ungdommens kulturstipend. Stipendmottakeren er 
svært aktiv på et bredt område – for eksempel: 
 

- Deltaker ved en rekke kulturarrangementer 
- Stort talent innenfor musikk 
- Deltaker på UKM – Ungdommens Kulturmønstring – både lokalt og i fylkesmønstringen 
- Medarrangør og arrangør av UKM – Ung Kultur Møtes 
- Aktiv i Svalbard Turn som utøver, samt som hjelpetrener og trener i turn 

 
Årets stipendmottaker betegnes som reflektert og aktiv i ungdomsmiljøet i Longyearbyen. Mottakeren har 
vært nominert til «Drømmestipendet» av kulturskolen. 
Videre har mottakeren deltatt i det europeiske turnstevnet «Eurogym», samt ved flere kretsturnstevner og 
Nord-Norgemesterskap i turn.  
 
Mottakeren har også tilegnet seg god erfaring gjennom opptaksprøve for «Unge talenter».  
 
Stipendmottakeren har bodd på Svalbard hele sitt liv og har gått i kulturskolen siden femårsalderen - der 
undervisningen har vært disiplinene fiolin, fløyte, dans, sang og piano. Etter hvert som årene gikk ble sang 
hovedinstrumentet. Kandidaten er lys sopran og trives best i sjangeren pop, jazz, folketoner og viser. 
 
Videre har mottakeren vært vikar i piano og sang ved kulturskolen, samt tatt ekstravakter i Ungdomsklubben 
som ung arbeidstaker. 
 
I tillegg til å ha et stort talent innenfor musikk er mottakeren av årets kulturstipend en som ikke setter seg 
selv fremst. Utover å jobbe hardt innenfor egenutvikling i musikk brenner vedkommende først og fremst for 
at barn og ungdom skal ha gode fritidstilbud i Longyearbyen. 
 
Årets stipendmottaker er en person med stor bredde innenfor musikk og idrett og har gjort seg fortjent til 
utmerkelsen gjennom mange års utvikling i kulturskolen, og for sitt store engasjement og gode holdninger 
knyttet til musikk, idrett og kultur i Longyearbyen. 
 
Gratulerer med Ungdommens kulturstipend 2017, Vilde Klausen Markussen! 
  



Begrunnelse for tildeling av Tyfusstatuetten v/lokalstyreleder Arild Olsen 
 
I år deler vi ut Tyfusstatuetten for 44. 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. 
 
Oppsummert kan prismottakeren karakteriseres som: 
 

 Brobygger 

 Humoristisk 

 Politisk engasjert 

 Initiativrik igangsetter 
 
Årets mottaker sier ofte ja når det er spørsmål om å stille opp, både som sanger, konferansier, speaker og 
idrettsdeltaker. I tillegg til å være et ja-menneske får Tyfusstatuettmottakeren folk med seg og har en egen 
evne til å lage liv for publikum med sine morsomme og lokalt forankrede kommentarer og vitser. 
 
Tyfusstatuettmottakeren har vært aktiv i Svalbard Turn med bordtennis, badminton og basketball, samt vært 
med i Toraderklubben til Paul Reitan tilbake i 2005.  Mottakeren har også vært konferansier for KunstPause 
Svalbard, Solfestuka, TV-auksjonen og ved utallige kulturutvekslinger til Barentsburg.  Mottakeren har vært 
politisk aktiv – blant annet innenfor kulturfeltet gjennom styrevervet i det tidligere Kultur- og fritidsforetaket. 
 
Vedkommende har også bidratt på CD med både Svalbard Kirkes Trio og med Liv Mari Schei. 
 
Omtalte prismottaker har arbeidet med språk i det offentliges tjeneste og med blant annet å holde styr på 
diverse paragrafer for byens hjørne-steinsbedrift.  
 
Denne personen var også med på å starte både Store Norske Mandskor for ti år siden og bluegrassbandet 
Blåmyra for tolv år siden. 
 
Gjennom sitt musikalske bidrag og i sin rolle som konferansier ble mottakeren tidlig en brobygger mellom 
kulturlivet i Barentsburg og Longyearbyen. Musikeren, sangeren, humoristen og tolken ble en svært populær 
tolk for Sysselmannen på Svalbard. Det var hos sistnevnte svalbardoppholdet startet i 2005. Med unntak av 
et halvår i Afghanistan har mottakeren bodd på Svalbard siden. 
 
I tillegg til alt dette har prismottakeren vært med i det sagnomsuste Longdrinkbyen Boyband, Brødrene 
Dalton Band og fastlandsbandet hans «Longyear» - sistnevnte som for øvrig hadde plateslipp på Svalbard. 
 
Med andre ord: Gratulerer med Tyfusstatuetten, Sveinung Lystrup Thesen! 
  



Takketale fra mottaker av Tyfusstatuetten v/Sveinung Lystrup Thesen  
 
Tusen takk! Det er en stor ære og veldig rørende å motta denne prisen. Takk til den det måtte være som 
forslo mitt kandidatur, til Lokalstyret som fant meg en verdig mottaker – og til folket i Longyearbyen, som jo 
er kulturlivet, som jeg har fått boltre meg i. Det gjør meg glad og stolt og ydmyk over å være en del av den 
gjengen av hedersfolk som har mottatt denne prisen tidligere år.  
 
I tida etter den overraskende og veldig hyggelige telefonen om denne tildelinga har jeg reflektert litt rundt 
kulturlivet i Longyearbyen og det å være en del av det. Og enda dypere: hva er det viktigste for oss 
mennesker – for det er også kjernen i hva Tyfusstatuetten handler om. To nøkkelord og grunnleggende 
behov for oss mennesker er, slik jeg forstår det, forståelse og tilhørighet.  
 
Å leve i et miljø, på et sted, i en verden man forstår og fatter og mestrer, er det jeg legger i forståelse. I lille 
Longyearbyen, definert og omkranset av den veldige naturen og det samlende, stummende mørket – og 
krydret med spennende, samlende elementer som isbjørn og den eksotiske, russiske bosetningen i 
Barentsburg, gjør vi det. Dette er rett og slett bra for sjela, og her føler vi sterkt eierskap til stedet og en slags 
kontroll på tilværelsen – som kanskje kan være vanskeligere å oppnå i storsamfunnet og byene nede.  
Videre har vi alle kommet hit på egenhånd, og vi føler tilhørighet til hverandre som deler dette. Få er «stuck» 
her: Trives man ikke, flytter man ned. Mange av oss har kommet med naturen som viktig drivkraft – og det er 
jo det som ofte framholdes som det fantastiske med Svalbard. Men de av oss som blir her lenge, gjør det nok 
mest på grunn av menneskene og miljøet. Svalbard og Longyearbyen blir veldig rask ens eget – tilegnet av en 
selv. 
 
Poenget med denne innledningen er at dette er utrolig god grobunn for kultur, engasjement og positivitet – 
som igjen er kjernen i Tyfusstatuetten.  
Det å komme til Longyearbyen og bli boende her, har vært helt definerende for meg som person. Det er 
mulig det er vel kategorisk, men jeg tror at for å bli selvstendig som menneske, så har man godt av å reise ut 
og skape seg sitt eget liv, fritt for alle roller, bånd og rammer og forventninger, som mange kan føle på for 
eksempel der man har vokst opp. I hvert fall gjør det å reise ut det enklere å skape seg sitt eget liv. Ikke som 
en flukt, men som en dannelsesreise i betydningen å danne seg – gjøre seg selv til den man ønsker å være. 
Det har i hvert fall vært utrolig viktig for meg.  
 
Selv hadde jeg en trygg og god oppvekst på Hedmarken, men jeg fant kanskje ikke noen arena å blomstre på. 
Årene med dypdykk i Russland og det russiske språket var viktige for meg. Juridisk fakultet i Oslo var lange år 
på lesesalen, i et miljø med mange bra folk, men vel ikke med den helt store etterspørselen etter banjo og 
torader. Det å komme til Longyearbyen var en skjellsettende opplevelse, og det å bli med i kulturlivet og 
være med og starte opp et bluegrassband og et kor, samt all kontakten med Barentsburg, har vært kjernen i 
livet mitt. Nå har familie og småunger tatt over hovedrollen og selvsagt gjort at man må skru ned litt på 
tempoet, men fortsatt er et liv uten en stor andel aktiv kulturutøvelse, utenkelig for meg.  
 
Tilbake til det med grobunnen for kultur, så er jeg takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra. Dette uttrykket 
høres umiddelbart ut som en klisje og kan sågar lukte av falsk beskjedenhet. Men når man tenker etter, så er 
det likevel riktig og avgjørende for kulturlivet her i bygda. Noe av det som kjennetegner det, er tilliten og 
positiviteten. Her slipper vi tidlig til med det som ikke nødvendigvis holder så høy objektiv standard. Både 
voksne folk, barn og ungdommer får lov til å hive seg frampå på scena i en eller annen konstellasjon, og ofte 
uten fra før å ha den helt lange fartstida i kulturlivet. Og de blir møtt med positivitet, tillit og bekreftelse. Jeg 
kan gå på scena, vel vitende om at den banjosoloen jeg skal dra, høyst sannsynlig går til helvete. -Som den 
gangen jeg skulle starte ei låt med en intro foran kongen og dronninga på hundreårsjubileet til Longyearbyen, 
og til min fortvilelse merket at resten av Blåmyra ikke kom inn når de skulle, men sto og så spørrende på 
meg. De trodde nemlig jeg sto og stemte banjoen…  
 



Når man møter velvilje og vinner trygghet, startes og opprettholdes en positiv spiral. Og så vokser man både 
som menneske og utøver. Dette er for meg vakkert, og det viser styrken i og betydningen av tillit og positiv 
stimulans og fokus ikke bare i kulturlivet – men også i arbeidslivet, i samfunnslivet og i livet ellers. Tankene 
går likevel til de trofaste deltakerne på de utallige mer eller mindre offentlige og offisielle tilstelninger 
oppigjennom årene som mandskoret har sunget på. Med mellom 20 og 25 opptredener i året i ti år, gir tallet 
seg selv. Jeg kan forestille meg at metningspunktet for Olav Tryggvason og Norges Fjeld i mer eller mindre 
harmoniske versjoner ble nådd på et tidspunkt for noen år tilbake. Medfølelsen er herved overbrakt. 
Forresten så skal koret synge om ca. fem minutter.   
 
Tyfusstatuetten er en pris for den innsatsen man har gjort. Det er veldig stas og et stort klapp på skuldra. 
Prisen symboliserer i virkeligheten en dobbelt «gevinst». Ikke minst driver engasjerte folk ufortrødent på 
fordi det er så givende for seg selv. Begrepet frivillig organisasjons- og kulturliv er egentlig lite dekkende. 
Ordet frivillig indikerer en belastning eller en oppofrelse man tar på seg. Selvsagt tar det tid og kan være mye 
styr, og det kan kanskje gå en smule ut over noe også. Kona mi vil kanskje ha en mening om akkurat det. Men 
drivkraften er en helt annen. Dypest sett handler det om hva som gjør en selv glad og som gir livet mening. –
Å like seg, i betydning den rollen man liker utgaven av seg selv best i. Ja, men gir av det mest dyrebare en 
har: tida og overskuddet sitt, men de sosiale relasjonene dette skaper mellom folk og den gleden og 
personlige utviklingen man får av det – det er den tifoldige belønningen. Russerne har et annet begrep en 
frivillig, de snakker om khudozjestvennaja samodejatelnost. Det kan oversettes, om ikke idiomatisk, så 
direkte, med noe sånt som kunstnerisk selvvirke. Så dette foreslår jeg at vi, som gode naboer av våre venner i 
vest, lærer oss uttalen av og tar i bruk. Det kan virke litt vanskelig og krøkkete, men det er uansett lettere 
enn den flotteste frasen jeg kan på russisk, nemlig provolotsjnoe zagrazjdenie v zjeleznodorozjnom uzle, som 
betyr piggtrådsperring i jernbaneknutepunktet. Dette uttrykket har også fordelaktige bruksområder, enten 
ved å hviske ømt til kvinner, for at de skal komme i den rette stemning, eller ved å rope høyt, som 
isbjørnbeskyttelse. 
 
Så: takk for at jeg har fått lov til å være med i og utfolde meg i kulturlivet i byen gjennom mange år. Begrepet 
lykke er et både ullent og forslitt begrep, og det eksisterer som vi alle vet ikke som noen varig tilstand, som 
det kan framstilles som. Det engelske happiness – i den mindre «alvorlige» betydningen å være glad – er vel i 
så måte mer dekkende. Det nærmeste jeg uansett kommer en definisjon på lykke er – så lenge man ikke ha 
noen store plager og sorger i livet – hyppigheten av gode opplevelser. Alt fra et ekte smil og et hei i butikken 
til sosiale ting som skjer i byen. Og her spiller kulturlivet i byen en helt spesiell rolle, sammen med resten av 
organisasjonslivet. Det er limet i det sosiale samfunnet her oppe. Vårt viktigste helse- og sosialvesen. 
Rammene rundt alle ritualene våre, som her i kulturhuset i kveld, med alle flott innslag. Det er kort mellom 
de gode opplevelsene i Longyearbyen. Det setter jeg umåtelig stor pris på.  
 
Jeg deler denne prisen med mine venner i Blåmyra og mine brødre i Store Norske Mandskor. Det er mine 
viktigste «arenaer», og dette fellesskapet har vært og er kjernen – og det er takket være det jeg står her nå.  
Igjen: tusen takk for selveste Tyfusstatuetten. Men så lurer jeg på til slutt: Er det slik at jeg må flytte nå? 
 


