
 

  
 
 
Taler og preken i Longyearbyen 17. mai 2019 
 
Nedenfor kan du lese de offisielle talene som ble holdt i Longyearbyen på 17. mai 2019 
 
 Tale ved 22. juli-minnesmerket utenfor Svalbard Kirke v/Frode Westby Thorstad, rektor Longyearbyen lokalstyre 

 Tale ved bautaen ved Huset v/Anne Søvold Vikanes, sektorsjef Longyearbyen lokalstyre 

 Tale ved gruvearbeidermonumentet på Torget v/Gudmund Løvli, prosjektleder Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 

 17. mai-preken v/Arve Marton Marthinsen, vikarierende sokneprest Svalbard Kirke 

 Tale ved bautaen på Skjæringa v/Oddmund Rønning, HMS/KS-sjef Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 

 Tale ved bautaen på Skjæringa v/Sergej Sergejevitsj Gusjtsjin, generalkonsul Barentsburg 

 Barnas tale i Svalbardhallen v/Nemi Kvarud, Madelen Selven og Mia Ekeblad Eggenfellner, 7. klasse  

 Russetale v/president Frida Krystad og visepresident Mikaela da Silva, «Rødrussen» 

 Tale for dagen i Longyearbyen kulturhus v/Roger Zahl Ødegård, kultursjef Longyearbyen lokalstyre 

 Begrunnelse for tildeling av Ungdommens kulturstipend v/Arild Olsen, lokalstyreleder 

 Begrunnelse for tildeling av Tyfusstatuetten v/Liv Mari Schei, fjorårets mottaker av Tyfusstatuetten 

 Takketale fra mottaker av Tyfusstatuetten v/Ottar Svensen  

 
 
  



Tale ved 22. juli-minnesmerke utenfor Svalbard Kirke v/Frode Westby Thorstad, rektor Longyearbyen lokalstyre 
 
17. mai –feiring av Grunnloven – selve grunnlaget for demokratiet i Norge. I dag starter vi feiringen av 
nasjonaldagen med å hedre og minnes ofrene for terroren på Utøya og i Regjeringskvartalet. Det føles sterkt, 
og riktig. Riktig fordi terroren 22. juli viste oss så alt for tydelig at vi slett ikke må ta friheten og demokratiet 
vårt for gitt. Det er fortsatt destruktive krefter der ute, som ønsker å rive ned og splitte. Vi skal og må 
fortsette å kjempe. Men, ikke med vold og hat. Vi synker ikke ned på terroristens nivå. Vi kjemper, og vinner, 
med diskusjon, åpenhet, meningsbrytning, toleranse for ulikhet og uenighet, med kjærlighet og respekt for 
våre medmennesker og deres meninger, selv når vi er uenige. 
 
Alt dette som ungdommene på Utøya var samlet for å jobbe med og for, og som terroristen forsøkte å rive 
ned. 
 
I 2011 dro Astrid, Aslak, Torje, Viljar og Johannes fra Svalbard til Utøya. I programmet for Utøya 2011 kan 
man lese hva de og de andre ungdommene skulle diskutere og jobbe med; miljø- og klimapolitikk, dyrevern, 
arbeid mot miner og klasebomber, dataspill som business, forholdene i Sør-Sudan og Vest-Sahara, 
arbeidslivspolitikk, vold mot kvinner og barn, likestilling og mye mer. 
 
Et stort og bredt engasjement, og ønske om å bidra til en bedre fremtid for alle. Fire kom tilbake, merket for 
livet. Johannes kom aldri hjem. I dag hedrer vi ofrene ved å si at vi vil følge deres eksempel. Vi vil fortsette 
kampen for å utvikle et solidarisk og rettferdig samfunn, med mangfold, medmenneskelighet og 
nestekjærlighet. I dag starter vi feiringen av nasjonaldagen med å minnes ofrene for terroren 22. juli ved å si; 
Vi glemmer aldri. 
 
Jeg ber om et minutts stillhet i respekt for Johannes og de 77 som ble drept 22. juli 2011. 
 



Tale ved bautaen ved Huset v/Anne Søvold Vikanes, sektorsjef Oppvekst og kultur, Longyearbyen lokalstyre 

I dag feirer vi Grunnlova. Vår grunnlov er en av de eldste i verden og vel verdt å feire! 17. mai handler om at 
vi i vårt lille land kan feire demokratiet - og våre fremste idealer; fred, frihet og likeverd. 

Så spørs det om vi husker å verdsette demokratiet og friheten som vi lever i. Eller er den bare noe vi tar for 
gitt? Å leve trygt, uten krig og trusler er ikke noe selvfølgelighet andre steder i verden. Friheten har heller 
ikke alltid vært en selvfølge i landet vårt, og det samme gjelder her i Longyearbyen.  

En av de som tok et stort ansvar for demokratiet og friheten på Svalbard under 2. verdenskrig var Einar 
Sverdrup. Sverdrup ble kjent for sin samfunnsbyggende og visjonære rolle i over 20 år i Longyearbyen, 
mellom annet gjennom sitt gode forhold til arbeidsfolket i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.  

Høsten 1941 ble han sammen med alle andre som bodde i byen vår tvangsevakuert til England. Der jobbet 
han i åtte måneder for å få i stand en militær styrke som skulle ta tilbake Svalbard fra tyskerne.   

Den 14. mai 1942 ble ekspedisjonsskipene «Isbjørn» og «Selis» angrepet av tyske fly i Grønfjorden. Einar 
Sverdrup og 13 av hans medsoldater ble drept. Det meste av styrken hans kom seg likevel over isen inn til 
Barentsburg, og soldatene klarte å gjøre en fantastisk innsats: De etablerte base i byen, sto imot daglige 
tyske flyangrep og fikk etter hvert forsterkninger fra Storbritannia. Da hadde de tyske styrkene evakuert fra 
Longyearbyen. 

Einar Sverdrup overlevde ikke sin egen «Operasjon Fritham», men operasjonen var likevel en suksess. 
Tyskerne klarte aldri å ta tilbake kontrollen over Svalbard, som dermed ble det første stykke norsk jord som 
ble vunnet tilbake fra Nazi-Tyskland.  

På Svalbard falt 26 menn i løpet av de lange krigsårene. Vi har mye å takke disse som ofret sitt liv i kampen 
for et fritt og selvstendig Norge.  

Einar Sverdrup er en av disse, og vi legger ned en krans ved hans minnebauta i respekt og takknemlighet. 

  



Tale ved gruvearbeidermonumentet på Torget v/Gudmund Løvli, prosjektleder Store Norske 

Spitsbergen Grubekompani AS 

Gratulerer med dagen alle sammen, gratulerer med at vi igjen her i Longyearbyen kan feire denne dagen som 

er det tydeligste beviset på frihet. Og dette med frihet er ikke en selvfølge, og det viktig å ikke glemme at 

også her i lille Longyearbyen var vi forhindret fra å feire 17. mai i krigsårene. 

Dette med krigsårene får meg til å tenke på at det er i år 75 år siden russerne frigjorde Øst-Finnmark, dette 

er en viktig del av vår felles historie som vi ikke må glemme. Her på Spitsbergen har nordmenn og russere 

levd side om side, sammen med mange andre nasjonaliteter i mange år, ja i flere generasjoner har vi levd 

sammen med våre venner i de russiske bosetningene her på øya. Kanskje vi er symbolet på at ulike 

nasjonaliteter kan leve godt sammen, og det at vi sammen feirer 17. mai er blitt symbolet på vennskap, 

frihet, demokrati og tillit. Dette er verdier vi må pleie og skal ta vare på, å overlevere som en dyrebar gave til 

fremtidige generasjoner. Alt dette kan være skjørt om vi velger feil byggemetode, vi må bygge broer mellom 

folk og generasjoner, ikke murer som splitter oss. Vi må heller ikke glemme å bygge gode bruer til formidling 

av historien som er en viktig byggekloss for fremtidige generasjoner, og dette monumentet kan være et 

symbol på en slik byggekloss.  

På monumentet står det følgende: «Vi bygde Longyearbyen», men det var ikke bare Longyearbyen 

gruvearbeiderne bygde. De bygde også Svea, som vi nå skal gi tilbake til naturen etter over 100 års lån. Som 

takk for lånet skal vi nå rydde opp etter oss, og som en sa det; «Det var vakkert i Svea før vi kom dit, og det 

skal igjen bli vakkert når vi drar, så takk for lånet».  

I løpet av de siste årene er antallet gruvearbeidere blitt redusert betydelig, og hva fremtiden bringer vet vi 

heller ikke. Men en del av identiteten/historien til Longyearbyen er Store Norske med sine gruvearbeidere, 

og et slik monument som dette er viktig påminnelse til etterkommerne, hvorfor og hvem som bygde denne 

byen som så mange er blitt så glad i.  

Som Store Norske ansatt og tidligere gruvearbeider er jeg både ydmyk og stolt for at jeg fikk det ærefulle 

oppdraget med setter ned blomster her ved Gruvebusen.  

  



17. mai-preken v/ Arve Marton Marthinsen, vikarierende sokneprest Svalbard Kirke 
 
(Lukas 1, 50-53) Teksten som nylig ble lest er hentet fra Marias lovsang. En utrolig vakker vev av tråder og 
farger og lengsler og løfter i Det gamle testamentet. 
 
Da Maria fikk beskjed om at hun skulle bære fram Jesus, fikk hun øye på mønsteret i Herrens gjerninger i 
historien. Ting falt på plass, fikk mening og Maria brøt ut i lovsang. 
 
Jeg vil si litt om 3 farger i dag: 
 

1. De fjerne blåner, eller som den blå himmel over oss: «Fra slekt til slekt varer Guds miskunn over dem 
som frykter Ham». Guds miskunnhet er hans rause godhet og barmhjertighet. Han vil la dette være 
over oss, omslutte oss som himmelhvelvingen. Og vare fra slekt til slekt som de fjerne blåner. Den 
som frykter Gud, går inn under Hans miskunnhet. 
 

Hva betyr det å frykte Gud? 
 

a. Å ha respekt for Ham og Hans vilje 
b. Å være redd for å ødelegge Guds vakre skaperverk, som vi mennesker også er en viktig del av. 

 
De som har erfart denne «frykten», gjerne gjennom flere slektsledd, har lært å skille mellom barnefrykt og 
slavefrykt. Slaven kan ofte være redd for å komme nær sin herre, barnet er redd for å komme bort fra sin far. 
 

2. Den andre fargen er det blendende hvite himmellyset som kaster sine stråler ned i vår historie. «Han 
gjorde storverk med sin sterke arm, Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte 
herskere ned fra tronen». 
 

Gud har gitt oss mennesker stort spillerom i Hans skaperverk. Han skapte oss med store evner og er spent på 
hvordan vi bruker disse. Vi har utrolige muligheter i det godes tjeneste. Baksiden er at vi også kan bruke våre 
evner til å ødelegge skaperverket og hverandre. Vi kan også bli så trangsynte at vi mister Gud av syne. Slett 
ikke alt som skjer er i samsvar med Guds vilje, men Gud følger med og kan gripe inn og Han vil også en dag 
stille oss alle til ansvar for våre liv og våre valg. 
 
He`s got the whole world in his hand – det blendende hvite himmellyset som kaster sine stråler inn i vår 
historie. 
 

3. Den tredje fargen er Guds glødende røde medlevelse eller medfølelse. «Han støtte herskere ned fra 
tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte 
fra seg». Slik det rører med våre følelser når noen gjør vondt mot våre barn, slik reagerer Gud med 
medfølelse når noen av Hans mest dyrebare skapninger lider på grunn av overgrep og 
undertrykkelse. Ekte medfølelse fører til reaksjon og konkrete handlinger. 
 

Jesus Kristus er Guds klareste svar på medlevelse og ekte medfølelse. Når Kristus tar bolig i oss og får prege 
oss, vil dette føre til reaksjoner overfor dem som lider og blir undertrykket. 
 
«Når du ser en venn som trenger hjelp og trøst og gode ord, er det du som har fått sjansen til å være venn og 
bror» sitat Frank Nordli. Dette er begynnelsen, fortsettelsen inkluderer motstandere og fiender. Dette fordi 
vi er skapt likeverdige. I vårt hovmod kan vi se ned på andre, undertrykke og forakte mennesker og lett 
glemme den vanvittige ulykke andre med lignende tanker har påført menneskeheten. 
Salomo sa: Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper, den som er mild mot fattige, ærer Gud. 
 
I dag ville jeg trekke fram Guds miskunn som den blå himmel over oss, det strålende hvilte himmellyset som 
viser Guds gjerning i historien og Guds glødende røde medfølelse, fordi våre liv angår Gud. Med glede vifter 
vi våre flagg i de samme farger. 
 
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet.  
 
Amen 



Tale ved bautaen på Skjæringa v/Oddmund Rønning, HMS-/KS-sjef Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
 
Kjære Svalbardvenner – Gratulerer med dagen. 

La oss starte med litt geologi og stein: 

De fleste steinene på Svalbard er i evig, langsom vandring. Naturkreftene flytter steiner nedover og bortover 

– bryter dem sakte, men sikkert ned. Noen av Svalbardsteinene flyttes av folk i Longyearbyen, Barentsburg, 

Pyramiden og Ny-Ålesund. 

Steinen framfor oss - bautaen på Skjæringa - er en av de få, som er ment for å stå! 

Bautaen på Skjæringa er reist til minne om de som ga sitt liv i forsvaret av Svalbard under 2. verdenskrig. 

Kronprins Olav avduket bautaen i august 1949. Her står navnene på 23 nordmenn, to engelskmenn og en 

svenske. Det er navnene til 26 menn som falt i sin innsats på Svalbard fra 1942 til 1944. 

Markeringer ved krigsminnesmerker gjøres over hele Norge og resten av verden. I Norge er det mange 

markeringer i dag, og på frigjøringsdagen for 9 dager siden. Ved krigsminnesmerkene er våre følelser sentrert 

i ærbødighet til de som kjempet, og til de som falt for våre verdier og vår frihet.  

Ved slike markeringer prøver jeg ofte å forestille meg hva som var de viktigste følelsene, til de som tok 

initiativ og bygde minnesmerket. Og til folket som samlet seg om monumentene etter at freden nylig hadde 

senket seg. 

Jeg for ung eller for heldig, til å ha opplevd krig og okkupasjon. Men jeg tror at en del av følelsene til de som 

reiste bautaen på skjæringa var lik de følelsene vi står med her i dag – takknemlighet, ærbødighet og et 

vemod. I tillegg tror jeg at man i de første etterkrigsårene kjente på en stolthet over at man var sterk nok til å 

yte motstand og gjenvinne sin frihet. Kanskje var det også noe patriotisme og et sinne overfor de som hadde 

krenket vår selvstendighet. Jeg tror det gjelder krigsminnesmerker jorda rundt. 

Jeg liker å tro at følelsene som reiste denne og andre bautaer også var gryende raushet, forsoning og håp om 

varig fred. 

Min kollega i Store Norske, Gudmund Løvli, har tidligere i dag holdt en tale ved gruvebusen på torget. Der har 

han minnet oss om den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944. 75-årsjubileum i år. Jeg antar at det i 

Finnmark i dag holdes taler som trekker fram takknemlighet, og fellesskap med russiske venner i øst. 

På samme måte vil jeg trekke fram vårt vennskap og fellesskap med våre Svalbardvenner i vest, i 

Barentsburg. Vi setter stor pris på Barentsburg sin deltagelse i vår nasjonaldag.  

Longyearbyen og Svalbard er et internasjonalt samfunn, med borgere av mange nasjonaliteter. For oss 

nordmenn på Svalbard ville dagen vært utrolig fattig, om vi ikke kunne tilbringe den i gledelig fellesskap med 

alle våre venner, uansett nasjonalitet. 

La resten av dagen bestå av en sterk begeistring over at fryseren i Svalbardhallen er breddfull av iskrem; at 

storkjelen tyter av pølser til langt på kveld; at 17. mai-klærne helst bør få rikelig med hull og flekker i løpet av 

dagen; og at Svalbardvenner er enda bedre enn is og pølser. 

Glede.  

Gleden er en fin ære overfor de som har kjempet for frihet og falt.  

Det er med stor respekt og ærbødighet vi legger ned kransen til minne om de 26 som gav sitt liv i kampene 

på Svalbard under 2. verdenskrig. 

  



Tale ved bautaen på Skjæringa v/Sergej Sergejevitsj Gusjtsjin, generalkonsul i Barentsburg 
 
Ærede fru Sysselmann, 
Ærede leder til Longyearbyen lokalstyre, 
Kjære venner, naboer, 
 
På vegne av Den Russiske Føderasjon, gratulerer jeg dere hjertelig med Norges nasjonaldag - 
Grunnlovsdagen! 
 
Russland og Norge har alltid vært gode naboer. Grensen mellom våre land er en av de eldste i Europa. Den 
russiske regjeringen var den første som offisielt anerkjente Norges selvstendighet i 1905. Den 16. desember 
1991 var Norge det første vestlige landet som anerkjente Russland som suveren stat. Våre land har aldri vært 
i krig med hverandre. Og ikke bare det, i oktober 1944 frigjorte Den Røde Arme den østlige delen av 
Finnmark fra de fascistiske styrkene, og initierte frigjøring av Norge fra den tyske okkupasjonen. Senest 
9. mai, hedret vi sammen med fru Sysselmann og ledelsen i Longyearbyen lokalstyre minnet over de norske 
forsvarerne av Spitsbergen og la kranser på monumentskanonen i nærheten av Barentsburg. I dag, med disse 
blomstene, hedrer jeg minnet til alle innbyggerne av Longyearbyen, som døde under andre verdenskrig. 

Gode naboer har vi vært, og vil forbli, her på Spitsbergen. Vårt forhold er kjennetegnet av gjensidig hjelp og 
konstruktivt samarbeid. Måtte det forbli slik i fremtiden. 

Gratulerer med Grunnlovsdagen, kjære venner! 

Jeg ønsker Norge og den norske øygruppen Spitsbergen lykke og velstand! 

Lenge leve det russisk-norske vennskap og samarbeid! 

  



Barnas tale i Svalbardhallen v/Nemi Kvarud, Madelen Selven og Mia Ekeblad Eggenfellner, 7. klasse  
 
(Ikke oppdatert.)  



Russetale i Longyearbyen kulturhus v/president Frida Krystad og visepresident Mikaela da Silva, Rødrussen 

Gratulerer med dagen! Vi håper alle har fått i seg is og kake, og at ingen har tatt seg nære av sprellene vi har 

funnet på i løpet av russetiden, hverken på skolen eller andre steder i byen.  

Mitt navn er Frida og jeg er årets russepresident. 

Og mitt navn er Mikaela og jeg er årets visepresident. 

I år består Svalbardrussen av hele 10 stykker, og er kanskje en av de største gruppene på flere år. Gjennom 

russetiden er vi blitt bedre kjent med hverandre, og det blir faktisk trist å skille lag om noen uker. Vi var jo 

også så heldige å få innkalling til sesjon til militæret midt i russefeiringen, og da selvfølgelig dagen etter at 

70% av gruppa kom hjem fra russetreff i Stavanger. Dette betydde at 70% av gruppa dukket opp på sesjon 

med rennende nese og sår hals, men hva annet kan man forvente når 7 svalbardruss møter 16000 medruss 

på Norges største russetreff? 

Svalbardrussen heter i år Arctic Monkeys, fordi vi er noen arktiske apekatter. Vi har fått fikset hettegenser, 

klistremerker, hodebånd og gensere med logo på til hele gruppa. Dette har kun vært mulig fordi vi har vært 

så heldige å få masse tilbud om ulike dugnadsjobber fra bedrifter og enkeltpersoner. Vi har solgt sveler på 

maraton, jobbet for Visit Svalbard, vasket biler og hus for familier, og vi har til og med ryddet utenfor gruve 

2b. Så vi vil gjerne benytte muligheten til å si tusen takk til alle som har gitt oss dugnadsarbeid i forkant av 

russetiden. Dette har gjort at vi alle har fått muligheten til å være med, for som alle vet så kan russetiden bli 

dyr, men med alle de 300 dugnadstimene vi har lagt ned fikk hele avgangskullet muligheten til å få en flott 

russefeiring sammen. 

Vi startet årets russetid med å takke fjorårets russ for introduksjonen, for vi var det virkelige showet, og vi 

føler selv at vi har prestert veldig bra! Vi har brutt oss inn på ungdomskolen på skidagen og snudde alt på 

hodet, pakket inn rektor sitt kontor i plastfolie, heist opp skoene til ungdomsskoleelevene i flaggstanga, så vi 

trengte ikke bli bedt om å delta på noe pøbelkurs av lokalstyrelederen. Vi har hatt det veldig gøy, men vi er 

ikke bare opptatt av sprell. Vi har vært på SFO og i Polarflokken hvor vi har delt ut russekort, gått med bøsse 

for Krafttak mot kreft og markert oss på TV-aksjonen.  

Som mange av dere vet er det vanlig å ha en ganske heftig oppvarming til 17. mai, nemlig natt til 17. Som 

alltid var vi litt i siste liten, men vi kjørte og ringte rundt for å høre om det var noen ledige lokaler vi kunne 

leie. Noen var allerede leid ut, mens andre ikke var så gira på å leie ut til en russefest … Så, en dag før festen 

hadde vi ett siste håp. Vi presenterte oss og fortalte at vi gjerne ville ha en russefest i deres lokale, og 

jammen meg svarte ikke de «ja men dokker e jo grei» og lokale var i boks! Så vi vil gjerne si tusen takk til 

Totakteren, og da lederen i To-takteren Tore som lånte oss en garasje i sjøområdet, stilte opp med bord og 

benker og gjorde natt til 17 en natt vi sent vil glemme! Nok en gang stiller lokalbefolkningen opp når det 

brenner som verst. Vi er utrolig heldige som har muligheten til å feire 13 års skolegang på denne måten, og vi 

er opptatt av å ikke ta vår frihet for gitt.  

Det er kanskje ikke alle som har fått med seg hvem som er russ i år, så da tenkte vi å få opp hele gruppa og 

presentere navnene vi fikk natt til 1. mai.  

Dette er Ingeborg og hun fikk navnet Bjæff, etter en episode da Ingeborg var svært forelsket og ikke visste 

helt hva hun skulle si. 

Vilde fikk navnet Nofilter, da hun ikke har noe problem med å dele personlige ting med de rundt seg. 

Mari fikk navnet Bloody Mary fordi blodet kommer ofte når uhellet er ute. 

Siri fikk navnet Dyskleksi da hun kjapt kan glemme hvordan både skrive og lese. 

Odin ble døpt høyt-taler fordi han ofte kan snakke høyt og alltid har med sin kjære høyttaler. 

Henriette fikk navnet 1% da telefonen alltid har 1%. 

Jamilah ble døpt Miss Universe da hun har både familie og gener fra hele verden. 



Sara (som er syk) fikk navnet jernkvinnen da hun ikke redd for å si ifra eller stå i det når det stormer som 

verst. 

Mikaela fikk navnet narkolepsi da ingen steder er for ukomfortable til å sove. 

Frida ble døpt Polarræv da hun har kjent kulden fra polarvinden på baken et par tusen ganger. Husk, dette er 

bare en liten del av begrunnelsen, resten er opp til tolkning. 

Vi har både hørt og sagt selv at vi er en snill russegruppe, så det største sprellet vi har gjort i løpet av 

russetiden var nok å gå over de fire minuttene vi fikk tildelt av kultursjefen. 

Med det så vil vi bare takke våre forståelsesfulle lærere som har lagt til rette for oss i russetida, alle som har 

gitt oss dugnadsarbeid, og alle som har vært positive til russen og vist stort engasjement til våre sprell. Tusen 

takk for oss og gratulerer med dagen! 

  



Tale for dagen i Longyearbyen kulturhus v/Roger Zahl Ødegård, kultursjef Longyearbyen lokalstyre 
 
Kjære Sysselmann, 
kjære Lokalstyreleder, 
kjære alle sammen 
 
Gratulerer med dagen! 
 
Innledning 
 
Da Henrik Wergeland holdt sin berømte 17. mai-tale i Christiania i 1833 trollbandt han publikum enda han 
var i tung bakrus etter kvelden før. Jeg kan ikke love å trollbinde dere, men så er jeg heller ikke i bakrus.  
 
For nesten tohundrede år siden skulle det være patriotisk retorikk på sitt beste. Høystemt og kunstferdig. 
Men virkelighetsfjernt, pompøst og komplett uforståelig sammenlignet med naturlig dagligtale. Jeg vil 
forsøke å være naturlig. 
 
Grunnloven 
 
En av Grunnlovens fremste styrker er at den lever i pakt med samfunnsutviklingen. Den er vanskelig å endre, 
men den kan endres. I de over 200 årene vi har hatt en grunnlov har nasjonen vært vitne til en kontinuerlig 
demokratisk prosess, der enkeltmennesker, arbeiderforeninger, kvinneforeninger, politiske partier og 
organisasjoner har stått sentralt. På en dag som denne er det derfor viktig ikke bare å feire fortiden, men 
også se fremover. Som den gangen i 1814, må vi i dag også ha et blikk for hva slags samfunn vi ønsker 
fremtidige generasjoner skal bygge videre på.  
 
Solidaritet 
 
Selv er jeg i sterk tvil når det gjelder holdningene, som brer om seg, om at man skal satse på seg selv. Hevde 
sin styrke uten å bry seg om andre. Det er egoisme. Det blir et kaldt og tomt samfunn å leve i. Et ensomt 
samfunn. I stedet bør vi minne oss selv om at vi mennesker trenger hverandre. Vi trenger å kjenne at vi selv 
trengs. Ikke bare for våre egne behov, men også for andres skyld.  At vi har en oppgave i det samfunnet som 
er vårt i fellesskap. Jeg tror at de fleste i vårt land mener velferdssamfunnet er noe fint. Håpet om en god 
framtid hviler i stor grad på barna. Barna er vår felles fremtid og alt må gjøres for at de skal få en bra 
oppvekst og en god utdannelse. Det er bare slik man kan holde sammen et land. Holde sammen 
generasjonene. Det handler om å bry seg om. Skape noe sammen. Søke fellesskap.  
 
Fremtidshåp 
 
Ordene blir av og til så store i politiske debatter. Men – livet er hverdagen. Vi fødes og vokser opp. Utdanner 
oss og søker jobb og mange danner familie. Nye generasjoner fødes og etter hvert vil vi ha pleie når vi blir 
syke, og verdighet når vi uunngåelig blir skrøpelige og gamle. Slik er det for oss alle. Det er våre liv. I dette 
livet forsøker vi å virkeliggjøre våre drømmer og forhåpninger. Jeg tror på menneskene. Jeg tror på 
politikerne. Vi må alle støtte menneskene i å virkeliggjøre sine ønsker i livet. Vi lever i hverdagen og kan 
medvirke til at våre liv blir lettere; forhåpningene for framtiden litt større og drømmene våre litt lysere, slik 
at vi oppnår et mål om å stå opp for fellesskapet, solidaritetens og likestillingens idéer. 
 
17. mai-tradisjon 
 
17. mai er, og skal være samlende. Det er vel de fleste lokalsamfunn bevis på. Ikke minst er markeringen her i 
Longyearbyen et godt eksempel på dette. Her stiller gruvefolket opp med salutt ved daggry; man serverer 
god mat og drikke til hverandre; det er høytid i kirka; god stemning i toget; lek og barnas 17.-mai-tale i 
idrettshallen; kunst og musikk i galleriet; festforestilling her i kulturhuset og fremfor alt samvær. 
  



Frivilligheten, inkludering og ensomhet 
 
Frivilligheten i Longyearbyen står sterkt og det er menneskene her som sørger for at vi har et rikt forenings- 
og kulturliv. Folk stiller opp. Dette er kjernen i frivilligheten – at vi gjør noe fordi vi synes det er riktig og 
viktig.  Vi må likevel være oppmerksom på at det i alle samfunn er noen som faller utenfor og som ikke blir 
sett. Her har vi alle et ansvar for at alle blir inkludert.  Skal vi lykkes må vi alle ta til motmæle mot destruktiv 
tale. Vi må stå opp for andre, og for saker vi setter høyt. Det er kun på denne måten vi kan styrke samfunnet 
vårt. Jeg håper dere deler mitt ønske om at vi sammen bygger landet vårt videre på dugnadsånd, med å ta 
vare på naturen og kulturen vår – og på å ta imot hverandre, å se hverandre. 
 
Dagens stress hindrer menneskene i å stoppe opp og være ordentlig tilstede i hverandres liv.  Stresset fjerner 
også mennesket fra seg selv. Det blir ikke tid til å gå i dybden. Også barn og unge opplever ensomhet – blant 
annet fordi voksne ikke har tid eller overskudd til å lytte til deres problemer. 
 
Det moderne mennesket trues av tidens kroniske krav om å følge med. Det er heller ikke alltid helt klart hva 
man skal følge med på. Konsekvensen er imidlertid klar: det er ikke tid til innlevelse, lide med, sørge med, 
eller glede oss med de menneskene vi omgås.  
 
Det moderne samfunns ensomhet lever høyt på tidens menneskesyn: et menneske som skal fungere hurtig, 
effektivt og problemløst. Man skal ikke ligge noen til byrde. Andre mennesker har primært gyldighet, når de 
gagner mitt liv. 
 
Jeg oppfordrer derfor alle til å stoppe opp og ta seg tid til hverandre. Her i Longyearbyen bor vi tett på 
hverandre, men jeg vet ikke om vi alle ser hverandre. Naboskapssolidariteten er noe vi kan utnytte bedre. 
Det er viktig å fastholde, at ensomhet ikke kun er en privat følelsesmessig sak for det enkelte menneske, men 
også et felles sosialt ansvar. Ensomhet kan utelukkende bekjempes i et tillitsfullt fellesskap. Og det bør vel 
kunne la seg gjøre i et av verdens lykkeligste land? 
 
Fredsjubileum & fremtiden 
 
Noe av det fineste med Norge ar at vi har fred og frihet; at alle har muligheter og at vi kan få en ny sjanse når 
vi mislykkes. Når vi i dag har sunget, og i kveld igjen skal synge, «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at 
vi synger om hverandre. Det er vi som utgjør landet.  Nasjonalsangen er en kjærlighetserklæring til oss alle.  
 
Neste år er det 75 år siden freden kom til Norge etter fem år med krig og okkupasjon. Denne milepælen vil gi 
oss en naturlig anledning til å se bakover. Jeg håper det også kan sette dagens samfunn i perspektiv. Norge er 
et lite land, men i fellesskap har vi utrettet store ting.  
 
Vi har alle et ansvar for å skape det samfunnet vi ønsker oss. Alle som kan, må bidra, og som jeg sa tidligere, 
vil det å satse på de unge være avgjørende for hvordan vi klarer oss fremover. Vi må forvalte talentene på en 
best mulig måte, men vi må også ta vare på dem som faller utenfor. 
 
Avslutning 
 
Med disse ordene avslutter jeg min tale og gratulerer igjen med dagen - takk for oppmerksomheten! 
 
 
  



Begrunnelse for tildeling av Ungdommens kulturstipend v/Arild Olsen, lokalstyreleder 
 
Årets stipendmottaker karakteriseres blant annet som følger: 
 

- Humørspreder 
- En ærlighet som vi har noe å lære av 
- Et stort talent 
- Flott rollemodell for både unge og voksne 
- Vennlig 

 
Mottakeren jobber og trener hardt. Det kreves vilje og mot.  
 
Årets mottaker har spilt piano i kulturskolen; deltatt i Sirkus Svalnardo og holdt på med fotball, styrketrening, 
volleyball, langrenn, slalåm, innebandy og turn. Ungdommen som vi skal hedre i kveld har til og med gitt ut 
egen juleavis og hatt egen spalte i Svalbardposten. 
 
Ungdommens kulturstipend i år går til en person som har utmerket seg både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  Han deltar også på årlige treningssamlinger hos Olympiatoppen.  
 
Mottakeren er et stort talent innenfor sin idrett – svømmeidretten. Han har representert Svalbard Turn i 
Landsstevnet for svømming i 2016, 2017 og 2018. Han har mottatt 17 medaljer – hvorav 11 gul. Hittil!  
 
Tidligere i år satte stipendmottakeren flere personlige rekorder i svømming under Special Olympics World 
Games i Abu Dhabi.  Dette er et av verdens største idrettsarrangement med rundt 7 000 utøvere fra 170 land. 
Han fikk en 4. plass på 100 meter butterfly, en 5. plass på 200 meter fri og en 6. plass på 100 meter bryst. 
Han svømte likt eller bedre enn sine personlige rekorder i alle øvelsene.  
 
Gratulerer med Ungdommens kulturstipend 2019, Trym Aunevik! 
  



Begrunnelse for tildeling av Tyfusstatuetten v/Liv Mari Schei, fjorårets mottaker av Tyfusstatuetten 
 
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 og 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! 
  



Takketale fra mottaker av Tyfusstatuetten v/Ottar Svensen  
 
Tusen takk!!  
 
Oi, hva skal man si til sånt.  Jeg må si at jeg blei skikkelig overraska da Roger ringte meg, for dette hadde jeg 
ikke venta.  Jeg liker jo kanskje best å bare ha en «bi-rolle». 
 
Å bli tildelt Tyfusstatuetten er stort og for meg, det er en stor ære og jeg blir veldig ydmyk og rørt. Jeg tenker 
at noe har jeg gjort, som noen setter pris på, så en stor takk til den eller dem som foreslo meg til å motta 
denne prisen. 
 
Jeg vi også rette en takk til Oppvekst- og kulturutvalget i Lokalstyre som fant meg verdig til å motta denne. 
Men den største takken vil jeg gi til min kone, eller som vi sier i Nord Norge - kjerringa.  Å si kjerringa er 
egentlig et godord, en hedersbetegnelse. Ho Sonja har gitt meg frihet og latt meg lov til å drive med det som 
jeg like. Jeg er privilegert å komme heim tell middag hver dag. Jeg bruke å sei, når det er den mest hektisk 
tida på året, at mandag er det blandakoret, tirsdag revylaget, onsdag ukulelene, torsdag mandskoret, men 
fredag holder jeg av til kjerringa.  Men nå må jeg jo skyte inn at i år har det blitt lite blandakor på meg, der 
kommer jeg forhåpentligvis sterkere tilbake til høsten, dersom basstemmen i sangene ikke er alt for lys. 
Blandakoret hadde en konsert i februar der Mozarts Requiem var fremført, jeg er overbevist om at Mozart 
umulig kunne vært kommen i stemmeskiftet da han skrev den, for basstemmen var så lys at jeg hadde ingen 
sjanse til å synge den.  Men jeg glede meg til å høre blandakoret på Huset fredag 24. mai. 
 
Jeg skal vokte meg vel for å trekke takketalen ut i langdrag, for Roger er veldig nøye på at vi må ikke gå alt for 
mye over tiden.  Så nok en gang, TUSEN TAKK! 
 
 


