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Tyfusstatuetten 2017 

  

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! 

 

 

 

 
(Statuett, diplom og blomster overrekkes) 

 
Longyearbyen, 17. mai 2017/ RZØ 

Lest opp av lokalstyreleder Arild Olsen 

 


