TYFUSSTATUETTEN 2012
Kristin Furu Grøttings takketale 17. mai 2012 i Longyearbyen kulturhus
Aller først vil jeg takke de (og da må jeg nesten si) som var så kunnskapsrike og
oppegående at de foreslo meg som Tyfus-kandidat. Så vil jeg også takke styret i Kultur og
fritid som valgte meg som mottaker. TUSEN TAKK!
Da telefonen ringte på kontoret og jeg hørte Ødegård var jeg på nippet til å si jeg vet hva det
gjelder, kan jeg ringe deg tilbake. Vi var nemlig midt oppe i forberedelsene til 17. mai – og
jeg trodde han skulle spørre om noe i forbindelse med nettopp 17. mai-komitéen. Så synd
jeg ikke sa det, for da hadde jeg kanskje klart å vippe Roger litt av pinnen… Det er nemlig en
god tradisjon at INGEN i kulturstyret forteller hvem som skal bli årets kandidat, Roger ringer
og varsler vinneren. Og alt er hemmelig frem til i dag.
Det er en vanvittig opplevelse! Og det er ganske så ubegripelig å stå her i dag. Jeg er neppe
den første kandidaten som er blitt overrasket over tildelingen. GLEDELIG OVERRASKET.
Jeg har jo bare holdt på med det jeg liker. Okei – kanskje med et aldri så lite unntak av
politikken. Sånn innimellom…
Det å bli æret med en slik pris, og hedret på selveste nasjonaldagen er mildt sagt HEFTIG og
RÅTT. Dersom jeg kan bidra til sinnets munterhet og til og med gjøre noe som gleder andre,
ja da får jeg gjøre noe av det som er det beste man kan bidra med.
Da Heidi Brun mottok prisen sa hun noe om at det bare er ”gammelpeisan” som fikk
utmerkelsen, og plutselig er man en av dem…
Statuetten skal deles ut til noen som er med på å gjøre tyfus mindre tyfus, som det heter.
Tyfus i dag er vel heller ikke hva det var før i tiden, da det kunne være dårlig akkord eller surt
øl på Huset. Hva er så ”tyfus” i dag? Det som for meg er med på å ”gjøre tyfus litt mindre
tyfus” er folks engasjement for å gjøre det bedre, ja gjerne morsommere for andre. Ikke bare
syte og klage, men gjøre noe aktivt for at det skal bli bedre! Som det en gang ble sagt det
som er bra for én, er ofte bra for mange.
Og når jeg kommer hjem i kveld skal jeg plassere statuetten på nattbordet slik at når jeg
våkner i løpet av natten, og i morgen tidlig, så vet jeg at dette ikke var en drøm.
En annen ting som er tyfus, er folk som ikke holder taletiden sin - derfor har jeg tenkt å
avslutte nå – TUSEN, TUSEN TAKK!!

