
 

 

 
 

Tyfusstatuetten 2010 
 
Et fellestrekk ved dem som mottar Tyfusstatuetten er at de karakteriseres 
som ”ja-mennesker”. Slik er det også i år. 
 
Årets mottaker er ikke den som stikker seg fram og roper høyest, men 
vedkommende har likevel vært en stor bidragsyter i det å gjøre 
Longyearbyen til et godt sted å bo.  
 
Mottakeren av årets Tyfusstatuett har bodd på Svalbard i mer enn halve 
livet – nærmere bestemt siden 14.7.1982.  Likevel er vedkommende ingen 
gammel person og gjør seg fortsatt sterkt gjeldende i mange 
sammenhenger. 
 
Nærmest fra første stund ble han engasjert i fagforeningsarbeid og har 
vært aktiv i styret til Longyearbyen Arbeidslederforeningen i 25 år.  
 
I tillegg til å interessere seg for ansattes arbeidsvilkår fikk han tidlig et 
stort engasjement for arbeid med barn og ungdom. Fra slutten av åttitallet 
var han i en femtenårsperiode aktiv i Svalbard Turns svømmegruppe – 
som hjelpetrener, trener og leder. Han har videre gjennomgått forbunds-
dommerkurs i svømming og han har vært dommer for både junior og 
senior i NM-sammenheng.  Innenfor idrettsbevegelsen har han vært 
nestleder i Svalbard Turn, og ellers har han vært aktiv innen pistolgruppa. 
 
Videre har han lagt ned mange timer i arbeidet for at Longyearbyens 
mange båteiere skal ha fine forhold i båthavna. Blant annet er hans  
fagkunnskaper innen sveising til stor nytte i alt vedlikeholdsarbeid som må 
utføres.  
 
En annen viktig side som styret i Kultur- og fritidsforetaket vil trekke fram, 
er mottakerens mangeårige engasjement for elever i ungdomsskolen og i 
den videregående skolen. Her har han vært faginstruktør i opplæring på 
maskiner og mekanisk utstyr. Uten hans engasjement ville det vært 
vanskelig å tilby disse fagene ved skolen vår, noe styret vil anta har gjort 
det enklere for familier å kunne bli boende i Longyearbyen. 
 
I tillegg til å holde seg selv i aktivitet – de siste årene i fritidsklubben i 
Svea og ikke minst på golfbanen – har Tyfusstatuett-mottakeren vært med 
i Longyearbyen Golfklubb siden den ble startet.  Her har han også vært 
leder i flere år.  
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Når vi nå mot slutten i begrunnelsen også nevner at mottakeren var 
med å ta initiativet til Gruverennet mellom Svea og Longyearbyen – hvor 
han fortsatt er med som arrangør - er det sikkert flere som forstår hvem 
årets mottaker av Tyfusstatuetten er. 
 
Før navnet avsløres kan det også nevnes at mottakeren av årets 
Tyfusstatuett ble tildelt Svalbard Turns ordenstegn ”Den blå orden” 
allerede i 1994 – et ordenstegn som ”deles ut til personer som i minst tre 
år har utført fortjenstfullt arbeid for laget og tatt aktiv del i lagets daglige 
drift, samt har utvist aktiv dyktighet og hevdet Svalbard Turns farger i 
idrettskonkurranser og oppvisninger”.  
 
På vegne av styret i Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetaket er 
det derfor en stor ære for meg å be Svend Rendal om å komme fram å 
motta Tyfusstatuetten for 2010. 
 
Gratulerer med Tyfusstatuetten, Svend Rendal! 
 
 
 
 
Longyearbyen 17. mai 2010 
Begrunnelsen ble lest opp av fjorårets mottaker av Tyfusstatuetten, Helle M. Jacobsen. 
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