Hopen Times

©

20 september 2008 / årgang 5 / nr.4 / utgis av Hopen telegrambyrå

AN ORGINAL
PUBLICATION
FROM HOPEN

Hopen Times er norges mest lokale lokalavis

Hopen`s treningsstudio har fått
3dmølle eller hamstertralla
som den kalles lokalt.
Vi har komentarer fra jomfruturen.

BJØRNESOMMER!

Hopens yngste besetning?

På bildet: Hopen`s besetning koser seg med kortspill i garasjen.

Det er kanskje litt vanskelig å se for seg men det lurer spekulasjoner om dette faktisk er Hopen`s yngste
besetning. men om vi er barnsligere enn alle besetninger før oss skal vi ikke skryte på oss. Det er uansett en
fordel å ha kontakt med gutten i seg når mann er på Ishavet. På bildet fra venstre: Roy Tore Hanssen (27)
Jens Helge Halvorsen (27)
Raimon Akselsen(30) og Kåre Solhjell(34)
Dette utgjør en gjennomsnittsalder på 29,5år og annses som ungt i moderne Ishavssammenheng.
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Nyheter

Holdt fire meterolog-ansatte innesperret.
Utklipp fra Dagbladet.no:
En isbjørn måtte bøte med livet etter å ha funnet seg til rette ved en av Meteorologisk
institutts stasjoner på Svalbard. De fire personene som er stasjonert på Hopen, har på grunn
av den pelskledde gjesten ikke kunnet gå ut de siste dagene, skriver NRK. Den eldre
hannisbjørnen hadde oppholdt seg ved værstationen i omkring to uker, og lot seg ikke
skremme av meteorologene. Søndag ettermiddag ble bjørnen skutt og avlivet av
representanter fra Sysselmannen på Svalbard, opplyser Per Andreassen hos Sysselmannen.
(NTB).”
Dette er et direkte sitat fra www.dagbladet.no, som sikkert er kjent for mange fra før.
Redaksjonen har ingen ytterlige komentarer, annet enn at spørsmål rettes til Sysselmannen i
Longyearbyen.

Åpningen av BAR BADELAND!

Bar Badeland ble produsert på snekkerboden på en av kokkens kjedsomme
fridager, mens han ventet på at hans siste kniv skulle få slukket tørsten i oljen.
Kjedsomheten endte til slutt med en flott Øldisk som vi alle er stolte av og som
passer perfekt ved vårt sosiale samlested: Badestampen i Badeland.¨
Åpningen var storslagen med levende musikk som bandet ”HUNDEGÅRDEN”
sto for, og gjestene storkoste seg i alt som baren kunne tilby.
Barens produsent mener at inrettningen er laget for å tåle hardt vær både i og
utenfor stampen, og vi håper med dette at baren er et møbel mange etter oss får
kost seg med.
Vi takker kokken for hans oppfinnsomhet i de travle tider, og vil understreke at
kokken Roy Tore Hanssen står som eneier av patenten.

Dagens drink: GUPPY!
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Kultur / Miljø

100 års jubileum på Hopen

På bildet: Fra feiring av 100 årsjubileum i Nilsebua

-Året 2008 var et stort år for Hopen, det er altså 100 år siden Henry Rudi å hans crew kom
til Hopen å satte opp sine feller og fangst hytter. Vi feiret begivenheten med en liten
tilstelning. God mat å god drikke hørte med.

Meny

^^^^
Rømmegrøt
Spekemat
^^^^
Ølmarrinert
Svinefilet
Tomatsalsa,
grillet
aromasopp og

Playstation 3 på Hopen
Et produkt av den unge besetningen på Hopen meteorologiske stasjon er selvsagt en PS3 eller playstation 3 for
de som ikke er så god på forkortelsene.
Det skal sies at det har vært flaue forsøk på å lære å spille akustisk gitar, men grunnet slitne instrumenter som
også er noe ustemte, å gitarferdigheter som er heller labre, ble elektrisk gitar i form av GUITAR HERO 3 og
GUITAR HERO AEROSMITH det beste alternativet.
Så nå er konkuranseinstinktet skjerpet, og mange timer brukes i trening for å imponere publiken her på Hopen.
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Det skjer

Nytt fra hundegården:
Den seige og berømte hunden Vessla er
dessverre død. To nye hunder er
ankommet hundegården etter en lengre
mellomlanding på turistøya Bjørnøya.
En han og en hun, da de kom derfra
hadde de navnene Mister og Lille My,
hundene skal visstnok hatt navnene
Grumant og Tatiana før de kom til
Bjørnøya fra Longyearbyen. På Hopen
går de under alle fire navnene, hunden
med hunkjønn skal visstnok også ha
vært på Austfjordnesset der hun bar
navnet Søta. Vi derimot er så pass
kyniske at siden dette er hunder som
primært skal være til bjørnevarsling før
de sekundært skal være sosialt selskap,
så mener vi at Mister som springer
mellom beina våre ved besøk av bjørn,
og Lille My som springer inn i
hundehuset straks ordet bjørn blir nevnt
er udugelige til sine hovedoppgaver.
Ingenting å utsette på disse to hundenes
fysiske form, flotte å se på, og gode å
trekke på fjellturer. De to andre hundene
som vi derimot har større respekt for i
forhold til at de gjør den jobben de er
satt til, er Tyson og Nanuk. Alle
nåværende hunder har fått sine diagnoser
påsatt. Nanuk som snart er 10år lider av
en hoftefeil og muligens Downsyndrom,
Tyson har slapp, velldig slapp blære og
AD/HD, Mister lider av gammle
krigsskader fra opphold andre steder og
Lille My virker rett og slett nevrotisk.
Disse hundene har som sagt ulike
kvaliteter, er serdeles underholdende å
se på når de viser sin sanne atferd i fjell
eller hundegård. Disse så mærkelige
skapningene som vi omtaler med et snev
av galgenhumor er vi velldig glade i og
oppfordrer nesste crew om å ta godt vare
på dem, stelle dem godt, fore dem
regelmessig og ta dem ofte med på tur så
oppstår det stærke og gode bånd.

Tyson fikk snøret i bånn, men Nanuk
stakkar har stått her i snart 10 år uten å
få smake engang.

KORT FEBER PÅ HOPEN:
For dem som ikke kjenner til
kortspillet ”Kort og lang ”så er det
altså et poengspill, hvor det handler
om å få en kort dvs. 3 eller flere kort
av samme tall(eks.3xkonger) og en
lang dvs. 4 kort i serie. Serien må
være i stigende rekkefølge og i
samme sort (eks. 4-8 i spar.)
Spillet har også kortet 2 som
universal, dvs den har ingen fast tall
eller merke, så kortstokken
begynner med 3 og har altså esset
som høyeste tall.
Ved hver rundes start blir det delt ut
12 kort og hver tur starter med at du
tar inn et kort fra buken eller bordet
for så å legge ut igjenn et kort du
ikke trenger. Så er det neste manns
tur, her er det om og fortest oppnå
angitte menger og kombinasjoner av
korte og lange for så å legge seg ut
og få saket bort resten av kortene du
har på hånden.
Spillet går på runder og er et
forhånds bestemt mønster. Det er 7
runder og målet er å komme ut med
minst mulig poeng, alle kort som du
har på hånden når en spiller har fått
lagt seg helt ut kommer som minus.
2=50poeng ess=15, bildekort+10
=10 poeng, mens de øvrige kortene
telles med sin verdi. Husets
fåreløbige rekord eier Raimon som
topper lista med 1022 poeng ved
spillets slutt. Det skal sies at
Raimon kom til Hopen med en
heller laber ferdighet når det
kommer til kortspill, og det faktum
at gutten har et snev av
fargeblindhet hjelper ikke særlig det
heller. Mye rot i begynnelsen, men
han har nå utviklet seg til å bli en
dyktig motspiller og har faktisk
klart å vunnet over Roy Tore, som
er regjerende Hopen-mester med
0 poeng ved endt spill, noe som kan
komme av at det er han som
introduserte resten av gjengen for
spillet.

Velferden Hopen presenterer
hobby: Knivproduksjon
Når mann kommer til Hopen eller
”HOPE ISLAND” om du vil, tenker
mange: ”Hva skal man gjøre i fritia?”
Joda. Vi har løsningen. Som en kjent
sang vi synger mot jul så fint sier ”Når
nettene blir lange og kulda setter inn”
ja da er det ikke så mye å sysselsette
seg med på Hopen. eller JO det er det.
Vi har ei flott lita bu på stasjon som i
dag er snekkerbua, her ble jeg
introdusert til noe helt nytt av vår
avtroppede stationssjef Kåre Sohjell,
ja knivlaging, eller det vil si vi lager
håndtaket, bladet blir kjøpt ferdig fra
Velferden.
Dette viste seg å falle i go smak hos
den da unge besettningen, så alle her
har laget en kniv nå. Selv ble jeg bitt
dypere enn de andre, og det har endt
med at jeg idag har laget 3 kniver, ja å
en heller dårlig slire. Vi her på hopen
kan anbefale alle der ute i å ta en
nermere kikk på håntværket om noen
sliter med sysselsetting i disse
mørketider.

Fra venstre: Raimons restaurerte
samekniv, Jens lillekniv og
Roy Tores 3 kniver tilslutt

Helle besettningen er takknemlig for den tiden vi hadde sammen
med halvårets første stasjonsjef, og grunnlegger av Hopen Times,
Kåre Holter Solhjell. Vi ønsker deg samtidig lykke til på maraton.
Vår andre stasjonsjef, Arild Bjørge kom da kåre dro. Vi takker
også han for visdom og hyggelige stunder, og ønsker han lykke til
på elgjakta. Den tredje og siste stasjonsjefen på sommersesongen
går om bord på Kystvakta mandag 22.september i Tromsø. Vi
ønsker deg Trond Robertsen, velkommen opp til oss, å vi ser fram
til mørketiden med røverhitorier fra en Ishavsveteran som du.
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Annonsesidene

VELFERDEN KINO
PRESENTERER
HALVÅRETS FILM
Dette halvårets film er den
minst sette på Hopen, men
dog den mest omtalte. Filmen
har vunnet 4 Golden Globe
og 3 Oscar, fikk også god
omtale i Dagbladet og
Filmmagasinet med
terningkast 6 av begge.
Følgende komentarer ble i
2006 gitt av nevnte
filmkritikere ”SÅRT OG
VAKKERT OM FORBUDT
KJÆRLIGHET” og
”DENNE FILMEN SKAL
DU FÅ MED DEG”. Filmen
kom oppover med
”sommerbåten” og blei sterkt
annbefalt av diplomøkonom
og rypejeger KNUT ANTON
KARLSEN.
Vi ønsker med dette alle
filmintresserte en spennende
filmhøst og god rypejakt. Og
med denne anbefalingen
slenger vi på vår komentar
”Filmen kan sees på Ishavet
så vell som fastlandet”
Velferden Hopen gir filmen

Helse:
6.mnd gratis bruk av
vedfyringsbadstu,
badestamp og døgnåpen
fjæra på Ishavet.
Annbefales på varmeste,
og med det sterkeste av
personalet i Badeland.
Det deles ut den kjente
dipolmen ved
nakenbading, samt
mulighet for
fotografering. Badeland
har fått en ny diplom
også, deles ut til den som
gjennomfører bading i
Ishavet en gang pr uke
eller helg, 6.mnd i
strekk. Er mulighet for
tøffe hunkjønn å ta
sistnevnte diplom også,
men dessverre så har
ikke likestillingsloven
blitt tatt med i
betraktning av navnet på
det nye diplomet som
heter ”76 GRADERS
BADETISS”.

Til lykke med dagen!
16 september fylte
kokken vår, Roy Tore
Hanssen 27år. Spessielt å
feire dagen på Ishavet
borte fra samboer og
unge. Vi lot kokken sove
længe, så overtok vi
kjøkkenet etter middag.
Smekka i hop varme
epler med marengs og
hjæmmelagd pikekyss.
Som det vises av bildet
så er han mer opptatt av
brannalarmen som gikk
under bursdags sangen
og lystenningen. Ikke
alle som får feire dagen
med Kongen og
dronningen i
bakgrunnen, mens
brannkorpset stiller opp
med hylende kor. Ønsker
deg et fortsatt godt
opphold på Hopen, og
lykke til mot de magiske
30årene.

BROKEBACK MOUNTAIN

terningkast SEX.

Helsebringende tiltak, du trenger kun kart, kompass, sko
og ei fjelljakke. Gå fra stasjonen i Husdalen og innom
”fjelltopper” og hytter på øya, er bare 7 punkter i alt.
Muligheten for deltakelse er stor i og med at det i
skrivende stund er 22 personer som har gjennomført turene
siden 1984. Gnagsår og ruskevær godtass ikke som
forklaring på ikke å delta, dette er selvsagt frivillig men
anbefaler kommende crew til å hive seg på. Mange fine
isbjørn og turopplevelser er inkludert.

Ishavshund med flere
navn, ukjente og
hemmelige venner
selges til dessidert
lavstbydende. Ikke
særlig god til bjørnevakt,
redd folk og i følge
Nanuk, Tyson og Mister
ei sikkelig luremus.
Dersom Ishavskonge Jon
Kolsum tar denne
hunden med på
”høstbåten”, skal han få
den gratis. Lille My som
hunden heter, spiser
veldig lite.Vi fikk 3 tonn
med hundemat på
sommarbåten, så du får
20 sækka hundefor med
på dealen ved kjapp
avgjørelse

Selges:
Stygg og utbrukt
sementblander selges til
lavest bydende, gis bort
gratis ved henting i fjæra
på Hopen. Tåler
saltvann, hundepiss,
bjørneslag, overslag og
sleggeslag. Er brukt kun
på Ishavet, og må i det
henseende see`s på som
et verdifullt klenodium.
Passer godt inn i det
sagnomsuste kontoret til
Jon Kolsum på VNN.

Takker og bukker:
Utflytta Kjøllefjording,
skribent og fotograf i
Hopen Times ønsker å
takke utflytta
Kjøllefjording, redaktør
Birger Amundsen i
Svalbardposten. Takker
hjertelig for kartet jeg fikk i
Todalen under rypejakt for
12år siden. På retur fra ei
uka på fjellet var du ikke
hjemme på hytta, så jeg tok
meg den friheten å sove på
utedoen din grunnet
sandstorm i Adventdalen,
en ødelagt sovepose og
kaputt glidelås på teltet. Vil
i samme slengen spørre om
mulighet for å få kjøpe et
opptak av
radiodokumentaren som du
laget fra Nordmannset
(”sporene etter en rev
snirkler seg oppover
fjellsiden”) Dokumentaren
sitter på netthinnen som en
av mine favoritter, så om du
fortsatt har tilgang på den,
hadde det vært hyggelig om
du kontaktet meg på
hopen@met.no, å merker
mailen Raimon Akselsen

Ønskes kjøpt:
Besettningen på Hopen
ønsker å kjøpe, men
helst som
TRADISJONEN TRO å
få en utgave eller to av
Bjørnøya-News. Sleng
gjerne med en kasse
fersk fisk også.
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Sporten

HAMSTERTRALLA ER PÅPLASS PÅ HOPEN!
Hamstertralla er på
plass, et helsebringende
”HINT” fra VNN
Og til alles store
overaskelse ble denne
innrettningen inviet av
stasjonens egen maskinist
Jens Halvorsen
Jada, jeg vet at det som blir
skrevet her kan og vill bli
brukt mot meg. Men jeg
ser det nesten som min
plikt og prøve å forsvare
meg litt.
Med sommerbåten i år
fikk vi opp en tredemølle,
som øyeblikelig fikk
navnet hamstertralla.
I et svakt øyeblikk ga jeg
dessverre etter og tok meg
en tur ned for og teste
nyingen, og det har blitt
flere turer ned på
idiotrommet etter det, er
vel ikke kjent for og slite ut
treningsaparater til vanlig,
men denne var litt gøyall.
Det er jo flere programmer,
med motbakker og
hastigheter og gud vet hva
på denne, det jeg savner er
kanskje litt utforbakker,
kommer jo ikke opp i
høyden ved og gå på et
band som bare går opp og
fram, føler ikke at jeg er
kommet noe nærmere
HAN i himmelen heller for
den sakens skyld.

Dette har i sin tur ført til innkjøp
av treningstøy og joggesko, har
vell ikke hatt joggesko på beina
siden militæret, og det var ikke
ofte da heller. Nei, jeg holder meg
til tresko, gode klær, god mat og
god kaffi isteden.

Så nå tar jeg på meg treningstøyet,
treskoa, tar med kaffikanna og tar en
tur ned til hamstertralla før de andre
finner ut av det tror jeg.
Det har delevis gått opp for meg at
jeg har blitt en slik skap trener, håper
med dette skriv og komme ut av
skapet og gi min sykdom ett ansikt.
Jens Helge Halvorsen

Hopen Meteo`s egen versjon av skiskyting.
Ja her snakker vi faktisk om å ta begrepet bokstavlig,
Hopen meteo`s besetning har i et snevert øyeblikk valgt å
pensjonere noen gammle og utgåtte ski på en hederlig
måte, nemlig med å arrangere stasjonsmesterskap i
skiskyting. Begivenheten fant sted på stationens egen
strand å med nye regler.Istede for strafferunder er
skammen over å være en dårlig skytter straff nok.
Mesterskapet ble aviklet i en noe usikker vindstyrke men
ryktene sier at vinden var oppe i styrke sterk kuling i
kastene, noe som kanskje forklarer redaktørens heller
dårlige prestasjon. Faktumet at jeg skyter lings og på en
ukjent rifle ble ikke sett på som unskyldning nok.
Vinneren med 3 treff ble Skarpskytteren Jens Halvorsen
,mens Raimon Akselsen og Arild Bjørge sikkret
andreplass med 2 treff hver og Roy Tore Hanssen kom på
siste med 1 treff.
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Hopen å kanari

BJØRNESOMMER!

Til Hopen kom vi to skårunger og en veteran.
Stasjonssjefen måtte vi overta fra det fårværende kullet. Under skipsfarten mellom Bjørnøya å Hopen kom vi inn i
isen hvor vi fikk se masse bjørnespor, faktisk så skimtet vi en binne med 1 unge langt borte på isen. Pesimisten Jens
sa ”Ja nyt synet! jeg tviler sterkt på at vi ser noe bjørn på Hopen i år.” Det skal sies at Jens var på Hopen i fjor å såg
ikke en eneste levende bjørn under hele oppholdet. Vi skårungene regnet jo med at ”Veteranen” hadde rett, men
ankom på stasjonen med beskjed om at det var oppservert en bjørn her om morgenen den dagen vi kom,men den var
da langt borte. Når man reiser til Meteorologi stasjonene på Ishavet får vi beskjed om at turer på øyene skal helst skje
med hund og våpen. En beskjed som fort ble glemt av skårungene, vi var her i vell 3 uker før vi ble enige om at vi
skulle ta en overnattingstur til Sørhytta, vi pakket sekkene, og snørte rifla godt fast i sekken. Hund det glemte vi å ta
med også. Turen gikk om noe sakte sørover, det var en fin tur men med lite dyreliv å se. Ikke annet enn noen
hekkeklare fugler her å dær. Vi kom etter hvert trygt frem til den flotte hytta på sørodden hvor det hele ble feiret med
en pose Drytec å en liten skvett jægermeister, så var det en liten blund.
Vi våknet etter noen planlagte timer på øyet, for så å gå en liten tur å se på hva Hopen hadde av rariteter, knokkler og
ei gammel hytte som heter Rudihytta. Raimon med kameraet og jeg som skarpskytter, så kom kvelden å en lekker
kvelds mat ble forberet med selskap av Toros tomatsuppe rett i koppen som selvsagt skal fordøyes ved hyttens
koselige kaffebord, så ser jeg noe i øyekroken, ja det var noe som ikke passet inn, ja dær rett utenfor vinduet står det
en SVÆR bamse. Jeg skjønner ingen ting, men roper stille til Raimon: ”BJØRN. DET STÅR EN SVÆR BJØRN
UTTAFØR VINDUE” Raimon har da også fått øye på sværingen. Panikken brer seg i den lille hytta, jeg roper
febrilsk i en avslått VHF mens fotografen leter etter kamera, så ser vi at begge dørene på hytta står koll åpne og rifla
står i ytterdøra. Raimon den smidige akrobaten han er hopper bort å lukker den innerste døra, tar med seg rifla i farta
å slenger den til meg. Jeg lader å sikter på døra, mens Raimon slår på VHF`n å får kontakt med stasjonen. Jens sitter
på radioen å svarer sløvt: ”Nå ære vell på tie å sette korka på spritflaska guttær” Raimon: ”NEI SE I KIKKERTN. D
ET STÅR EN SVÆR BAMSE UTAFOR HYTTA, VI SER BARE SKYGGEN AV DEN FOR DØRA ER LOKKA”
Så ser til slutt Jens bamsen. ”Jaha, det var en sværing”
Nå ser vi ikke bamsen lengre annet enn en skygge som for oss ser ut som en bamse påtur inn den åpne ytterdøra. Her
er det nerver altså. Raimon tar en ny verdensrekord i lading av signalpenn, altså i treghet, men til slutt får han laddet
å fyrt av et skudd som skremmer bamsen bort. Og Jens på radioen kan fortelle at nå er bamsen ca 150meter unna
hytta. Nervøse som vi var går vi imot døra, jeg med ladd rifle å Raimon med ladd kamera, vi kommer oss ut å kan
nyte synet av en diger lat bamse som setter seg ned å snuser rundt før han går nordover.
Dette er nok den gangen i livet jeg har ristet mest, men snart er bamsen ut av synet å stemninga på hytta roer seg ned.
Vi sover ut å går hjem dagen etterpå, denne gangen med rifla klar og ferdig ladde signalpenner, men turen hjem går
uten noe bjørn i sikten, men ukene som venter byr på mange rolige å fine bamsebesøk på stasjonen.
det er vell ca.11 observasjoner på station og kanskje det dobbelte i felten, så vi kan med go dekkning si at vi har vært
heldige denne sommeren.
Av: Redaktør og grafisk designer Roy Tore Hanssen
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5 i havnegata
Navn:Arild Bjørge
Hjem sted:Alteren (Mo i rana)
Sivilstand: Samboer å
pappa til 3
Stilling: Stations mester,
bestyrer, formann

Navn: Raimon Akselsen
Hjem sted: Tromsø
Sivilstand: Singel men pappa
til 2 skjønne prinsesser (skal
sies at mannen lider under
30årskrisa)
Stilling: Metreologifulmektig

Navn:Jens Helge Halvorsen
Hjem sted:Bamble
Sivilstand:Singel å på
damejakt
Stilling:Fagarbeider

Navn: Roy Tore Hanssen
Hjem sted: Stokmarknes
Sivilstand: Samboer som
jeg har en nydeli sønn med
Stilling: Kokk/Stuert

Hva savner du mest fra fastlandet?Jakta (Som jeg
kanskje ikke når starten av)
Hva savner du minst?Mobiltelefonen
Hva syns du om internett på Hopen?Sterk
motstander, må vell si jeg er førnøyd med dagens
løsning(Paktor)
Hva er din største opplevelse på Hopen hittil?
Bamsen og selvsagt Hopen Spessial. eller XO som
årgangen har fått til navn. Xtra Orginal.
Hvorfor valgte du Hopen? Kreditorene får ikke så
lett has på meg her oppe!
Hva savner du mest fra fastlandet? jentungan,
høstjakta og gutta.
Hva savner du minst? kjøpesenter og moboiln
Hva syns du om internett på Hopen?les fotografens
hjørne!!
Hva er din største opplevelse på Hopen hittil? Alle
bjørnebesøkene vi har hatt.
Hvorfor valgte du hopen? friluftslivet, utfordringer
sosialt og i jobbsammenheng.
Hva savner du mest fra fastlandet? Trer,bikja og
traktoren
Hva savner du minst?Telefon,køståing og mas
Hva syns du om internett på Hopen? Framskritt kan
vi ikke gjøre stort med i 2008
Hva er din største opplevelse på Hopen hittil?Bjørn
Hvorfor valgte du hopen? ”jeg bare havna her og
angrer ikke et sekund”
Hva savner du mest fra fastlandet? Dama å
guttongen. Ja å selvsagt kompisser og Bandet mitt.
Hva savner du minst? Mobiltelefon og 9-4 jobbing
Hva syns du om internett på hopen? Det er vell tia
for å få det. Og d gjør jo så besetningen kan ha litt
billigere å lettere kontakt med de hjemme.
Hva er din største opplevelse på Hopen hittil? Det
første bjørnebesøket på sørhytta.
Hvorfor valgte du Hopen? Jeg var lei av jobben, det
hørtes ut som en flott utfordring og så håpet jeg jo å
få se Kongen ISBJØRNEN, noe vi fikk til gangs ja.

Navn: Nanuk
Hjem sted: Hopens meteorologiske station
Sivilstand: Singel
Stilling: Bjørnevakt å kosebamse
Hva savner du mest fra fastlandet? Fastlandet?
Hva savner du minst? at det var?
Hva syns du om internett på hopen?åhh en ny
plass å tisse på. Ja også er det ganske artig å se Lille
My (Tatiana) sette seg fast i fundamentet
Hva er din største opplevelse på hopen hittil?
Det må vell være den gangen når Lille My hadde
løpetid å jeg nesten fikk meg litt.
Hvorfor valgte du hopen?
Jeg hadde vell aldri noe valg men jeg må si jeg
trives godt her, åog det er koselig med alle disse
flotte folkene som kommer å koser med meg.
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Fotografens hjørne

5 begrep på Hopen
For oss som er, eller for de som har vært på øya i 6mnd tidligere vet at Hopen er en polareksotisk perle utenom det vanlige. Øya blir, og
har vært omtalt av mange, og en del begreper om livet og tilværelsen har spira hær oppe gjennom årene. Noen begreper eksisterer enda,
og noen forsvinner når crewene avløser hverandre.
Ta for eksempel begrepet ”3 kaffen”, kjent her oppe, kjent i visse kretser på fastlandet og blandt luftens baroner, samt vår hjelpende hånd
Kysstvakta. Et lite, og kort begrep, men dog sterkere og mere innholdsrikt enn selve kaffen. For dere som er uvitende om dette begrepets
betydning, tidspunkets hellighet og den sosiale settingen, er det vannskelig, nærmest umulig å sette seg inn i verdien, stemmningen og de
ulike emosjonelle nivåene som eksisterer når dette begrepet gjennomføres i prakksis.
En nærmere beskrivelse for dere nye lesere, eller for de som ikke skjønner den psykosoiale verdien av ”3 kaffen”, og ikke minnst ritualets
avholdssted,dere bør enten ta dere et opphold hær, eller prøve å se for dere følgende: Et høvelig stort hus, bæsjebrunt av farge,
vedlikeholdt sommer som vinter av crewene her oppe,eid av Statsbygg. Byggningen er noe vindskjev,påbyggd og utbyggd,vellholdt men
absolutt ingen arkitektonisk mesterverk,likevell et hus med mange rom,stort hjærterom, sjarme ,særpreg og sjel.
Altså en brun kasse med vindu,dør,vegger og tak. Om huset sto på høykant, da såg det nok ut som et utedo...uten hjerte på døra, men slik
huset står nå, så ligger hjertet midt på selve østveggen. Huset har gjestet flere prominente og statlige peronligheter,men flest av den
vanlige mann i gata.
Som sagt, midt på østveggen, ned mot havet er det en liten utvekst, en vorte vil kansje noen mene. I malmbyen Narvik vil enkelte
grupperinger med en viss størrelse på lønnskontoen innbille seg og hevde seg til å kalle det for en økonomisk skjønnhetsflekk. Hopen`s
utskiftende bosettning på fire personer, ja for vi har egen adresse,9174 Hopen, vi kaller dette hjertet på østveggen for ”Karnappen”, hvor
dens psykososiale betydning har en mye større betydning enn dens yttre utseende.
”3 kaffen” i ”Karnappen” er som skjorta og bukseræva, de henger i hopen, og hører til på Hopen. Under selve ”3 kaffen”, som har fast
start tidspunkt, men ikke noe bestemmt tid for når den er over, kan det nytes en spessiell og fantastisk utsikt etter været, isbjørn, rabalder i
hundegården, stemmning som bygger seg opp rundt flyvende drømmer og tanker for framtiden, eller bare sitte i de nye stolene å suge inn
den behagelige og avslappende tausheten som også kan framtre på Hopen, men ingen bør bli skremt av taushet, ”taushet er gull” har et
klokt hode sagt.
Utsikten fra ”Karnappen” er nok mer verdt enn den tekniske verdien på huset. Rett utafor ”Karnappen” ligger den uoffisielle men
skilltophengte Havnegata. En grusvei som strekker seg fra fugglefjell i sør mot fugglefjell i nord på 3-400.m, max, og evig nok. Fra gata
går det en steinbelagt sti, nedover til et svært så hellsebringende sted, nemlig badstua,badestampen og fjæra. Traffikken i gata og på
Hopen er ikke av den tyngste, så man ser lite til den fra ”Karnappen”. Kansje ikke så rart siden det bare er en stk traktor, en snefreser, en
stasjonsjef, en fagarbeider, en meteorolgifullmekktig, en gourmetkokk, fire mursteina bjeffende i tykke kjettinger, et variert antall
isbjørner, ei jekketralle som kom med sommerbåten uten at vi har bestillt den, å så har vi ei ødelagt trillebåre på stasjonsområdet. Av og
til observeres det en og annen myk trafikant i slekt med apekatten, som jogger eller løper frem og tilbake i gata på jakt etter den store
kondisjonen.
Så denne steinbelagte stien, den ligger i en mattematisk rett linje fra ”Karnappen” og ned mot relaxavdelingen. På denne så vellbrukte
stien er det et omdiskutert,utregnet og utmålt punkt nøyaktig på ”Steinhelle nr.19”
I ”Karnappen”, og i dette tilfellet ikke bare under ”3 kaffen” så har nevnte steinhelle vært diskutert med saklige og usaklige argumenter
de siste uker. Mattematikkens gåtefulle tall har vært sentrale for å finne punktet på ”Steinhelle nr.19”. Hopen ligger på nøyaktig
breddegrad:76.5095`N og lengdegrad: 25.0133`Ø. Vi har brukt kompass, gps`r i forskjellige farger,størrelser, fasonger og prisklasser.
Rettvinklet trekant (π/2 radianer), hypotenus og katet er også blitt brukt for å finne fram til punket på ”Steinhelle nr.19”, riktig nok så
tråkker man i litt hundebæsj fra Lille My når vi går på stien. Dette er ikke en ny vri på eventyret i Mumidalen om det var det du tenkte nå,
det er ramme alvor og einaste hodebryet vi har om dagen. Er heller ikke noe å bæse og suttre for om vi får litt hundebæsj på foten og i
tilegg må friske opp i gammle mattematiske kunnskaper, det er bare friskt.
Så langt er tre begreper fra hverdagen vår nevnt, har bare to igjen så bare å læse vidre om du har tid og tålmodighet til å vente på
hovedpoenget, vi har masser av tid å tilby gratis hær oppe om noen ønkser seg det forresten.
Den ”mentale fysikken” til verdens befolkning, og for så vidt Norges befolkning har nok vært bedre enn det den er i dag. Hva årsaken er
kan vel diskuteres, vi har ikke funnet hele svaret under ”3 kaffen”, i ”Karnappen”, men det er jo en kjent sak for mange i dag at det finnes
et stort utvalg av antidepresivaer, ulike fagpersoner innen psykolgi og psykiatri,allmenpraktiserende leger og alternative metoder. Vi har
ingen av delene, og trenger det ikke heller vi har atmosfæren under ”3kaffen”, utsikkten i ”Karnappen”, og vi har ”Steinhelle nr.19” som
vi fram til i dag har mulighet å tråkke på for å komme ned til Badeland. Uansett skjebne, eller ikke skjebne hver enkelt måtte ha med seg
til Hopen, så er det ingen tvil om at verdien av ”3 kaffen” i ”Karnappen” er mye sterkere enn selve kaffen som drikkes, kokkt på vannet
fra Nordbekken. Påstår at den ”mentale fysikken” kan styrkes der. Er vrient å komme med noen faglig begrunnelse og utredning på
verdien av dette tidspunktet og stedet, men man trenger ikke så unormalt stor IQ eller EQ for å føle, eller forstå disse korte, men likavell
så store begrepene. Selv elektrosjokk, som har kommet tilbake på banen som metode de siste årene,for å gjøre folk lettere til sinns, kan
ikke stille opp mot stasjonens hjerte og det`s pulsering.
Følg med! Fortsettelse på neste side %
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Fotografens hjørne fortsetter

5 begrep på hopen fortsetter.
Elektronikk ja, Pactoren som er komunikasjonskanal nr.1 på stasjonen er vi glad for å ha. Det oppstår svikkt i systemet av og til, å vi på
Hopen har hørt mange forklaringer fra naboøya om hva årsaken til svikkten er, eller kan være. Om vi får beskjeder på MF`n eller
skrifftlig på Pactoren om å skjerpe oss, så sier vi høfflig mottat og lar oss ikke affisere av at vi får skylden for det som går galt der, er jo
gla for at vi har ”internett” så vi kan gratulere gammeltante hjæmme på 100års dagen med en skriftlig mail uten vedlegg. Det har også
dukket opp, mellom Bjørnøya og Hopen, et pop-up domene som vistnok lager trøbbel for Pactorsystemet. Ingen vet nøyaktig hvordan
domenet oppsto, men er blitt tippet en posisjon om hvor hen. Skal visstnok være et sted på sjøen, dær ja, næi dær borte, dær kor sneugla
vi hadde her i forrige uke traff på kråka, den hadde også vært her som regitrert gjest i protokollen, kloke fugla bægge to. Mye rart som
skjer på internett for tia, mene selvfølgelig Pactoren, datavdelingen på Blindern har visstnok startet forskning på dette så mysstiske
popcorn –domenet.
Vi svelger også, uten problemer at Hopen blei utelatt under det planlagte ministerbesøket i august, va foresten datoen for 100års jubilee`t
for Nilsebua, men vi fikk spise rømmegrøt og spekemat vi ville. Det påvirka ikke nattesøvnen vår, å ikke går det utover det vi er satt til å
gjøre av arbeidsoppgaver heller.
Holdt på å glemme sommerforsyningen, vet at jeg er en jyppling av en skårunge på Ishavet, men at vi fikk 7 tomata, en box med
leverpostei og en box karry som jeg selv tråkka på, og spredte med vinden utover Ishavet gjør oss heller ikke noe, vi har jo ”3 kaffen”, i
”Karnappen”. Men vi takker statsministerens kontor pent for at det var planlagt besøk hit, tanken som teller og betyr noe. Og vi spør
herved Bjørnøya på en vennlig måte om 14 tomata, 2 boxa levverpostei og slæng gjerne med to boxa karry om dere skulle ha fått noen for
mye. Karryen tænke vi å bruke tel fiskeboller som kokken har laga av fersk fesken som ingen har fått, og som ingen har gitt oss. Vi kan
godt sende en Pactormail over til bjørnøya med forespørselen, vi har fortsatt systemet i drifft nemmlig. For dere som ikke vet hva Pactor
er, så er det et luftbærende mailsystem, sender og mottaker, kan ikke sendes vedlegg, ikke bilder av gammle tanter, logoer som vedlegg er
heller ikke populært. Mitt mindreverdighets komleks oppi dette, er at jeg er bedre med fugler enn med data, men er jo ingen forskjell på
verdien til en vanlig mann i gata elle en minister. Men en ting er jeg 110% sikker på, å det er at antennen til Pactoren ikke måtte stå midt
på kjøkkenbordet da systemet blei etablert på Hopen.
Det femte, og det siste begrepet som av intime og private grunner har vært omtalt og brukt en del av crewet vårt i sommer, har eksistert
siden tidenes morgen, hvertfall i prakksis. Begrepet er i rein prakksis en naturlig og medfødt snerten liten sak, noe intim, innbefattes i alle
verden språk, har forskjellig form av utseende, lukter ulikt, gjøres på ulike steder og på ulikt vis. Ugla og kråka kan gjøre det fra lufta om
de måtte føle for det. Har nok vært gjort mange ganger før, under mørketiden, vinterstormer og under middnattsolas varme siden den
gang Hopens omdiskuterte oppdagelse blei gjort i 1613. På øya som er byggd opp av sedimenter fra trias, som har sitt høyeste punkt over
havet på 370 meter, som historisk har opplevd mye vær og vind, jakt og fangst på sitt barskeste, som har opplevd smellet av et Sovjetisk
overvåkingsfly høsten for nøyaktig 30år siden. Øya som har vært, og er øya blandt alle øyer, med den ”heimkoslege” stasjonen som en
tysk turist med navn Knut sa da han var innom her i sommer. Vi satt selvfølgelig i ”Karnappen ” å prata da han sa det. Han fortalte at
billetten til turen var bestillt på internett.
På øya som ser ut som en kabel fra lufta,ikke en koaksialkabel av type RG 213/u.50ohm, hvor fire stk homosapiens nyter
freden,roen,stillheten, naturopplevelsene og vi nyter lukten av guanoen fra fuglefjellene, vi nyter vannet fra den lille bekken. Dette vannet
har framkalt diarhein hos noen i crewet, ordet er gresk å betyr forresten diare`. Fant forresten en svær, ja ganske diger bjørnebæsj hær om
dagen, facinerende skapning den bamsen. Han gjør sitt fonødne hvor den vil, når den vil, bryr seg ikke om farge og konsistens og ikke
stort om å tørke seg bak eller rydde etter seg heller. Er jo Kongen av Ishavet, så det skulle bare mangle.
Visst du ikke allerede har fallt av lasset i min kaotiske tankerekk, så er det siste begrepet det vi av og til hører fra en barnemunn helt i
nord av Nord-Norge, nemlig å ”kokke”. Bøyes slik: ”Å kokke, æ vil kokke, æ måtte kokke, æ har kokka på læggen”, avsluttes gjerne med
”kom å tørk mæ”.
Så, alle må ”kokke” av og til. Ska avslutte sjitpraten og komme til poenget, vi e jo tross alt i 2008 så Hopen bør vell også følge
utviklingen, men helst uten å ”kokke” på leggen. Når til og med det berømte huspøkelset oppe på det sør-østre rommet i 2.etg på
stasjonen har begynt å snakke, av panikk for det som holder på å skje på Hopen om dagen, da er det noe som er galt. Grunnen til at
spøkelset skriker ”Noen har kokka på læggen”, er nok fordi rasen homosapiens har bæsja på et gullfat, eller ”kokka” vesst du er vant til å
bruke det ordet.
Påstanden begrunnes ut i fra at, nedenfor ”Karnappen” hvor vi tar ”3 kaffen”, hvor utsikten nytes og den ”mentale fysikken” styrkes, hvor
vi ser rett ned på ”Steinhelle nr.19” hvor Lille My har lagt fra seg en liten ”kokk” på det mattematisk utmålte punktet. Farsken heller, det
blir seks, og ikke fem begeper i dette innlegget.
Ja, Hopen skal få internett!!!!!!!!!! Delte meninger om den saken. Men hvem skal tørke opp etter homosapiens når det fram til nu viser
seg av de mattematiske utregningene at antenna blir stående midt mellom ”Karnappen” og badstua, rett på ”Steinhelle nr.19”, der hvor
hunden ”kokker”, i utsikten hvor den ”mentale fysikkens” hentes fram under ”3 kaffen”?

Vår forige stasjonsjef brukte å si under ”3 kaffen”, i ”Karnappen” når han fikk dårlige kort fra bordet,
”Det her var bæsj altså”.
Av: fotograf å skribent Raimon Akselsen.
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Tornerose
Kokken har et usedvanlig godt sovehjerte, vi vet lite om dette fra privatlivet hannes
hjemme, men om kokken ikke er våken så sover han. Det første tegnet observerte
vi på turen fra Tromsø til Hopen, vi lå på en liten kummerlig lugar på KV Svalbard,
trangt og dårlig luft. Kanskje ikke så rart vi andre på lugaren var svimmle av
luftmangel, for Kokken hadde et meget høyt oksygenopptak, og dermed et stort
utslipp av SNORKING. Da vi gikk i land på Bjørnøya en liten tur, så vips, mens vi
andre fikk omvisning på stasjon, så lå kokken godt plantet i en sofa å såv. Det var
bare såvidt han rakk å komme seg ombord på båten videre til Hopen. Gutten har
likevell full kontroll på sovingen, vises i form av at han stuper dag og natt, middag
og formiddagslur, tidlig kveld og kveldslur med fjernkontrollen. Han har jo ikke sin
kjære samboer og sønn ilage med seg når han slumrer i sofakroken, han har faktisk
tilpasset seg tilværelsen så godt at han konstant såver med fjernkontrollen i
armkroken. Vil tilføye , for å ikke la dette bli et negativt inntrykk av kokken, si at han
har full kontroll på kjøkkenet når det gjelder smaksopplevelser, mengde og
kreativitet. Det er mulig han går i søvne der og, men da må han ha noen serdeles
fantastiske drømmer, for maten smaker utmerket!
Jens og Raimon.

Redaksjonen.
Vi lot oss inspirere av Hopen Times sin grunnlegger til å lage en avis, og
oppfordrer kommende besetning i årene som kommer til å være sitt frivilige
annsvar bevist om å føre tradisjonen videre.
Ønsker gammle og nye lesere en hyggelig lesning.
Vi tar gjærne imot tilbakemeldinger i form av ris og ros på
e-post: hopen@met.no merk eposten med velferden hopen.
Med hilsen:
Redaktør og grafisk designer Roy Tore Hanssen og
Fotogfraf og skribent Raimon Akselsen

Kontakt annonse:
Kjekk ung mann søker
partner for flotte dager
i Nordens Paris
Jeg er erfaren fra det
store Ishavet å ønsker
nå å slå meg til ro
med deg å nyte den
store kontoen jeg har
jobbet meg opp.
Jeg er en flink kokk og
fantastisk fotograf, så
håper du liker å bli tatt
bilder av.
Bil.merke: Hopengutt1
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Redaksjonen i Hopen
Times
vil bruke
den
allerog
siste
siden
i avisen
til å takke:
På bildet
fra venstre:
Raimon
Akselsen
redaktør
Roy Tore
Hanssen
Vi ønsker å takke Kåre Holter Solhjell for at et eksemplar av alle avisene som er gitt ut på
Hopen ligger inne på velferdens PC. Slik at vi som er ny i sporten kunne ”stjele” ideer og
lignende for å få laget denne avisen. Og takker også for hjelpen når vi ringte for å få svar
på et spørsmål som er så tåpelig at vi ikke trykker det her(redaksjonens kunnskaper i
Microsoft Word er ikke av landets beste)
Vi vil også takke Arild Bjørge og Jens Halvorsen som har lest korektur på avisens første
utgave, men beklager samtidig alle eventuelle skrivefeil og overstadige bruk av dialekt.
Det er desverre ikke nok blekk her, verken i penn eller skriver til å korrigere alle skrivefeil
som er oppstått av redaksjonen, som lider av både fargeblindhet, dysleksi og dårlig syn.
En takk må også utbringes til alle de flotte sommer bjørnene vi har hatt her i år som har
blitt en stor del av denne avisen. De har gjort mange slappe dager her på Hopen fartsfylte.
En liten hilsen til en EVENTUELL redaksjon i Bjørnøya News, dette er ikke så vanskelig,
trenger bare noen damer,menn, kjærringer eller mannfolk og en pc med fargeprinter.
Og sist men ikke minst må vi takke VNN og Jon Kolsum som har gitt oss muligheten å få
komme opp hit til denne flotte øya.

Takk for titten

Hopen Times er en uavhengig avis og står ikke inne for noe som helst.

