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Nyheter/Krim

Avishuset Hopen 60 år!
Ishavets mest
lokale lokalavis
fyller år!
22 januar 1948 kom den
første avisa på Hopen ut.
Den het Hopen Avis og ble
utgitt daglig til og med den
27. januar 1948. Redaktør
var R. Skarstad. Det er
også funnet bilag med
kryssord og rebuser.
Absolutt siste tegn til
utgivelse er noen utydelige
bokstaver som antagelig
skulle utgjøre Hopen Avis
for den 28. januar. Hva
som stoppet produksjonen
av avisa, vites ikke. Det
kan ha vært økonomien
som tok knekken på avisa.
Med ett opplag på 1 avis

kan ikke inntektene ha
vært særlig store.
Det skulle ta 66 år før det
på ny kom ut avis på
Hopen. Hopen Times ble
født den 14. august 2004.
Avisa ble startet av Kåre
Holter Solhjell og har siden
levd et uregelmessig liv
med til sammen 9
utgivelser, inkludert denne.
Utviklingen har vært
rivende, med et opplag på
nærmere 75 for denne
utgaven, og abonnenter
spredd over hele Europa
(Norge og Polen).
Av store bidragsytere må
nevnes Erik Saue og Idar
Hersvik som har påtatt seg
redaktøransvar underveis.

Jubileumskvast. Redaktør Kåre Holter Solhjell
prøver å sette sammen en kvast avisen har mottatt
i forbindelse med jubileet.

Ransbølge herjer øya
Nylig forsvunnet olje
settes i sammenheng
med
sviskeforsvinningen i
1948.

sendes til hopen@met.no
tlf: 00873763699035.
Opplysninger som fører til
at mannen blir identifisert
vil bli belønnet med
livstidsabonnement på

Hopen Times.

Hopen.

Ikke siden den store
sviskeforsvinningen i 1948
har det blitt meldt om
forsvunnende saker på

Det undersøkes nå om de
to episodene har en
sammenheng.

Ikke siden FINA gjorde øya
om til en sveitserost i jakten
på det sorte gullet, har olje
skapt slik furore på
ishavssøya. Ett bilde av en
ukjent mannsperson som
tapper olje fra aggregat
nummer 1, har satt sinnene i
kok på den meteorologiske
stasjonen.
Fagarbeider Eirik Sandberg
uttaler til Hopen Radio at han
til tider synes det er lite olje
på maskinen. Men at han har
sett etter en oljelekkasje og
ikke en tyv.
Det meldes at
identifiseringsarbeidet
vanskeliggjøres pga. av
hørselsvernet personen har
på seg. Det etterlyses nå en
mannsperson i 40årsalderen, sist sett iført
blå kjeledress, grove
vernesko og hørselsvern.
Opplysninger om mannen

Tyven tatt på fersk gjerning: Bildet er av den mistenkte mens han taper olje fra aggregat
nummer 1. Fotograf Eirik Sandberg tok bildet i det hun tilfeldigvis gikk forbi. Den mistenkte
er ennå ikke identifisert idet avisen går i trykken
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Side 3

Eiriks første møte med bjørn
gropa, jeg har jo aldri sett
Kåre ser på meg, greit
godt i halvmørket.
sånt.
med skudd i løpet nå sier
Kunne lekende lett ha felt
Jøss sier jeg, det er ikke
han, fortsatt like rolig.
den der og da, men sånt er
nysnø i gropa og det snør
Bamsen bare kikket på
jo ikke lov.
jo fortsatt, den må være
oss, ingen tegn til
Sysselmannen truer med
rett rundt "hjørnet" tror du
aggressivitet i det hele tatt, bøter på flere 10-tusner, ik-den snudde litt på seg og
Skyter du den i rompa på
og der var'n,”Kjempen”.
gikk videre nordover, vi
100 meter så må du nok i
Knapt 50 meter lenger ned gikk frem på kanten for å
fengsel og sier Kåre tørt!
i bekkeleiet.
se bedre. avstanden var litt Det ble selvfølgelig med
Stor og diger,
større nå, 100 meter
tanken.
BAMSE 23/1-2008
overraskende
lett
og
se
til
kanskje,
jeg
la
rifla
til
Vi så den tusle bortover og
I dag tidlig kom bamsen
tross for at den er hvit og
skulderen for å se bamsen ble borte under
igjen på besøk, vi har jo
med kikkerten. Du verden
fjellhammer'n ved brinken
sett sporene etter den flere det hadde begynt å bli
mørkt.
for
en
følelse,
underlige
mot nord.
ganger, men selve
greier! :-) Jeg har aldri
Oj oj oj så morro.
bamsen har vi ikke sett før Dæven!! Jeg kjenner det
fryser
nedover
ryggen
og
siktet
på
dyr
noen
gang
Neste gang håper jeg vi får
nå.
tror jeg, i alle fall ikke med tatt bilde av den også.
Det var Sigrid som så den, sansene skjerpes.
kikkersikte. Overraskende
klokka var bare litt over 8 i Jeg fikk rifla av ryggen,
knota litt til tross for at jeg
bra kikkert var det også, til Hilsen Eirik og bamsen på
morges, Dag var også
har trent på det. Tok
tross for bare 40mm linse
Hopen.
våken og fikk så vidt se
og
var
helt
klar!!
jeg
ladegrep
så
den han og, selv hadde jeg
stått tidlig opp og var på
snekkerverkstedet og fikk
ikke beskjed, ergerlig
også, jeg har jo så lyst til å
se den bamsen.
Kåre lå fortsatt og sov,
men han har jo sett hauger
av dem fra før, så for han
Eirik Sandberg er fra Drøbak og jobber til vanlig som brannmann. Til ære for Hopen
var det ikke så nøye.
Times sine lesere gjør han her sin kjente isbjørnpositur. Les i artikkelen til venstre
Etter lunk foreslo Kåre at vi
om hans dramatiske første møte med isbjørn.
skulle gå opp på
Antennesletta, et par
hundre meter vest for
stasjonen. Jeg var litt
betenkt, tenk om bamsen
er der, Den kan jo være
farlig!
Kåre og jeg gikk i sporene
til bamsen for å se hvor
den hadde tatt veien, det
hadde snødd hele dagen,
men bjørnespor er nå lett å
følge likevel da, det er jo
ikke akkurat musespor :-).
Oppe på Antennesletta ble
det ikke så lett å følge den
lenger, det gikk spor i alle
retninger, men se der! sier
Kåre og gjør meg
oppmerksom på en
"sovegrop" nede ved
bekkeleiet?
Jo visst, men er bamsen
der? Jeg blir betenkt. Ikke
så lett og se, det begynner
å bli litt mørkt.
Kåre fyrer av ett
signalskudd slik at det blir
Eirik i bjørnens fotspor: For å spe på lønna som fagarbeider ved Hopen Meteo, har
lettere å se.
Eirik Sandberg tatt bijobb som side 3 modell i Hopen Times. Avtrykkene i snøen er fra en
Nei da ingen bamse, vi
mellomstor isbjørn som i all stillhet passerte stasjonen.
gikk bort til for å se på

En vinter på Hopen
betyr også møte
med kongen av
arktisk. Les Eiriks
egen historie om sitt
første møte med
isbjørn.

Nyt Eirik! Brannmann i
isbjørnpositur!
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Hopen & Kanari

Alene blant 3 søringer
Dristig
personalsammenset
ting ved den
meteorologiske
stasjonen.

Der stod Eirik fra Drøbak,
Dag fra Lom og Kåre fra
Oslo klar for å oppleve
ishavseventyret. Uskyldige
gutter fra den sørlige delen
landet. En ny situasjon for

Sigrid, som på ishavet er
vant til å omgåes
rappkjefta og ubehøvlede
nordlendinger. Å få høre
fra sydlendingene at jævlig
faktisk er et banneord, ble

møtt med stor forbauselse
fra Sigrid. I løpet av
vinteren satser Sigrid på å
lære gutta å brodere på
ekte nordlendingvis.

I tider med få søknader på
stillingene ved de
meteorologiske stasjonene
på ishavet, må
Vervarslinga for NordNorge av og til ta noen
dristige valg for å få
personalkabalen til å gå
opp. Denne vinteren har
det medført at en enslig
nordlending må tilbringe 6
måneder alene med 3
søringer på Hopen.
Sigrid Mortensen fra
Vesterålen, veteran på
ishavet, fikk seg nok en
liten overraskelse ved
oppmøte hos Vervarslinga
for Nord-Norge før
oppreise til Hopen.

Når kulda blir for streng. Den erfarne ishavskokka har ett og annet triks å lære bort til
forfrosne søringer. Her viser hun hvordan holde varmen når kulda røsker i lilletåa.

Annonse:

Savnet:

Hopen Radio
Vi har ishavets beste værmelding
de hyggeligste hilsingene og den varmeste
omtanken til dere der ute i natten
Lytt til våre sendinger på 1750 kHz og VHF
kanal 12 kl. 1103 utc og 2303 utc hver dag!
Ca . 4min.med værmelding bare for deg.
På engelsk og norsk!!

1 stk. plakat med 2 stk.
lett kledde damer har
forsvunnet fra den ene
veggen i verkstedet.
Plakaten har brakt mye
glede opp igjennom
årene og er sterkt
savnet. Den var nært
ved å bli registrert som
kulturminne. Nå er det
bare en lys firkant igjen
på veggen.

Annonse:

Hopen
Tredreieri
Vi høvler Deres
planker og dreier
Deres koner
Når rundhet teller

Søvnsykluser ute av balanse
Ikke alltid like lett
å få til en jevn
søvnrytme
Mørketida kan være tøff
for noen og enhver.
Kombinert med
turnusjobbing kan dette
gi store utslag både den
ene og den andre veien.
For brannmannen fra
Drøbak, Eirik Sandberg
har dette medført

enkelte lange
søvnsekvenser det
står respekt av. I seng
klokken 2230 og opp igjen
frisk og utvilt kl 16, sånn i
passe tid til å rekke
middag. Bare avbrutt av en
tur på toalettet sånn rundt
halv tre på ettermiddagen,
i den tro at det var midt på
natten. Analoge klokker
skulle vært forbudt!
Men selv erfaring fra
ishavet borger ikke for

søvnkvaliteten. Kåre Holter
Solhjell har hatt sin
korteste nattesøvn noen
sine. I seng klokken 24,
stuptrøtt, en kjapp halvtime
med urolig søvn, og så lys
våken, klar for å gå på
jobb klokken 0600.
Arbeidsiveren er det i hvert
fall ikke noe i veien med
der i gården. Besetningen
ser nå fram mot lysere
tider og jevnere
døgnrytme.

Søvnig på Hopen. Bildet som
ble for sterkt for Side 3
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Gamle Hopen

Noter fra en svunnen tid
Hopen Meteos
rikholdige arkiv
inneholder skatter
som forteller om
livet på stasjonen
før fryserommet
kom til øya.
I resten av verden har
Internett og sms snudd
opp ned på måten folk
kommuniserer på. Her på
Hopen kom revolusjonen i
form av EDB-maskin,
airmail og pactor. Før dette
var det ivrige fingre
lekende på
morsenøkkelen, som
knyttet Hopen til verden
omkring. Prikkene og
strekene som tikket ut fra
radiorommet hadde det
klingende begrepet noter.
Disse notene ble sirlig ført
for hånd i klartekst inn i
store loggbøker, slik at vi
kan lære om livet her i
fordums tider.

Og i disse bøkene dukker
det opp noter som gir gode
innblikk i tingenes tilstand
på stasjonen mens maten
fortsatt kom lagret på
tønner. En note med
overskriften
”Anmerkninger proviant
levert med
avløsningsbåten”, fra 14.
august 1969 vekker
spesiell oppmerksomhet.
8 punkter forteller om
utsikter til et heller dyster
kosthold de neste 12
månedene.
”1. All salt uer, helt
bedervet, ikke brukbar.
2. All salt torsk minst ett år
gammel, lukter gammelt
og smakte saltbrent.
3. All salt kjøtt gammelt og
saltbrent, dessuten ikke
lam, men stor fet sau.
4. Det salte flesket var
harskt
5. Spekesilden var meget
små og minst ett år
gammelt, dessuten litt
harskt.

6. Helmelken var sur ved
annkomst, datostemplet
21/7. Kulturmelken
datostemplet 20/7
Kremfløten sur ved
ankomst.
7. Ansjosen var meget
gammel er helt bløt og
dårlig smak. Div. annen
hermetikk også gammel
vare.
8. Dessuten var flere av
varene i uhensiktsmessige
pakninger for eks. syltetøy
i 10 kg spann og
suppeposer til 10-12
mann. Også var suppene
av dårlig utvalg kun 5
sorter......”

Det er mye god lærdom i å
lese slikt. Jeg skal i hvert
fall slutte å sutre over at
det er tomt for
kongekrabbe, ikke irritere
meg over at et frossent
kjøttstykke jeg fant på
frysen var merket ”kalv”
etterfulgt av et ?, begynne
å virkelig nyte hver minste
lille munnfull meg mango
jeg blir tilbydd og storkose
meg over hver lille skje
med yoghurt jeg får skrapt
ut av boksen, selv om den
er 2 uker over best før
datoen.

Hopen – det skjer
Isbjørnveddemålet 2008
Årets vinner av
isbjørnveddemålet ble
Sigrid Mortensen. Hun
tippet at den første bjørnen
ville dukke opp 03.01.08.
Den første bamsen dukket
ikke opp før den 23.01.08,
men Sigrid var allikevel
nærmest. Hun har ennå
ikke mottatt premie for
bragden. Skylden for det
legges på arrangørene,
som igjen påstår at de ikke
vet hvem de er.

Feiring. Sigrid nyter
velfortjent boblevann

Traktor får svi – igjen.
På tide å teste traktoren
tenkte den nyansatte
fagarbeider, som ønsker å
være anonym i denne
sammenheng. Skal bare
en liten tur igjennom den
snøfonna der. også rygge
tilbake. Resultat: en bøyd
mellomaksel. Heldigvis er
Eirik en nevenyttig kar og
fikk bøyd aksel til brukbar
retthet, i påvente av ny
aksel.
Jula varer helt til
kyndelsmesse.
Eller helt til man går lei,
eventuelt til valget står
mellom å gå og trene og å
pakke ned julepynt og tre.
Sistenevnte gjorde
utslaget da Sigrid erklærte
at jula på stasjonen var
over for i år. Datoen var
23. januar, hele ... uker før
kyndelsmesse. Hopen
Times satser på bedre
utholdenhet neste år

Lavtrykk over Hopen.
Det hender at de
avanserte måleapparatene
på stasjonen kommer til
kort når moder natur
brisker seg. I hvert fall
barometeret problemer
med å holde følge en dag
da lufttrykket fant det for
godt å teste skalaen.
Barometernåla ble rett og
slett stoppet av kanten på
barografrullen. Heldigvis
besitter stasjonen mer
avansert og moderne
måleutstyr for trykk.
Dermed ble værmeldingen
for det østre ishavet
kvalitetsikret denne dagen
også

Nåla i bånn. Heretter kan det bare
gå to veier, oppover og sidelengs.

Fornemt besøk.
Marinen har fått en ny
fregatt, KNM Roald
Amundsen. Med et slikt
navn forplikter det med en
tur i ishavet. Den 28.01
kom de innenfor synsvidde
av stasjonen og slo av en
prat på radioen. De kunne
melde om 4,5 grader i
vannet på Hopendjupet,
noen mil sør for øya. Ikke
rart det er lite is på fjorden.

ADVARSEL
Det meldes om snøbrøyting innenfor
ubegrenset område på
sentrale deler av
stasjonsområdet.
Brøytingen vi foregå
uten plan. Enkelte
lyder fra
brøyteapparaturen kan
forveksles med
forsyningshelikopter.
Vi beklager dette.
Hopen Brøyt og
Stikkeutsetting
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Anmeldelser / Kultur og Miljø/
Tv-serie:

Adventstid er ventetid

2 episoder av Grace Anatomy.
15. og 22. januar
I disse episodene flykter Dr. Addison til Los Angeles.
For å si det enkelt, disse episodene burde aldri vært
sendt. Å flytte Dr. Addison ut av sitt vante miljø fra det
litt røffe og følelsesharde sykehuset i Seattle til myke
og livslette California gjorde noe med hele serien og
ikke minst med Dr. Addison. Fra å være en kald, hard,
stødig, tøff og sexy doktor, ble hun forvandlet til en
myk, vimsete, lettgråtende, dyktig og sexy doktor. Ikke
spesielt kledelig. Her oppe i nord liker vi isdronninger.
Resten av gjengen gled også helt ut i fraværet av
Dr. Addison. De to episodene ble en lidelse i
gjentagende og usammenhengende følerier. Langt
vekk fra de sammenhengende og stadig nye følerier vi
kjenner så godt.
Heldigvis returnerte Dr. Addison til Seattle i episoden
29. januar og brikkene falt på plass. Faktisk avsluttet
siste episode med så mange vanskelige baller i luften
at det blir spennende å se hvordan mottaket blir. Vi
satser på at de to omtalte episodene var en glipp og at
Grace er tilbake for fullt utover vinteren og våren

Julekalender går
aldri av moten.
Særlig ikke for
drevne ishavsfarere
I forbindelse med
adventstiden, ble det i år
åpnet julekalender ca hver
4. dag ved lunsjbordet til
personellet ved den
meteorologiske stasjonen.
Slik fikk alle åpne samtidig
og dermed unngikk man
episoder som ”jeg vil også
åpne luke” og liknende.
Den heldige som fikk åpne
luken på selveste julaften
var meteorologifullmektig
Dag Fjeldberg.

Den siste luka er alltid den beste.
Dag grugleder seg til å åpne den
siste luka

Med klar røst over ishavet
Koret på Bjørnøya
har en viktig jobb i
løpet av året, nemlig
dikting og avsynging
av nyttårssang til
Hopen. Teksten er
som følger og
melodien er
Morgan Kane

Langt nord-øst i havet
ligger det ei øy
På den øya finnes bare ei
møy
Kastet inn i Hopens harde
virkelighet
Der en kvinnesjel blir dømt
til ensomhet

Langt der nord må hver
mann lære selvforsvar
Vil du leve må du holde
børsa klar
Mange bamser måtte bøte
med sitt liv
De aller fleste blir tatt kun
med kjøkkenkniv

Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi

Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi
Vær og vind og vann skal
alltid skrives ned
De tre karene de fikser
sikkert det
Selv en middag må de
lage av og til
Stakkars Dag, han klarer
aldri om han vil
Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi

Glade gutter bremser ikke. Eirik Sandberg og Dag Fjeldberg
viser verden hvordan staute ishavsfarere feirer nyttårsaften.

Ansvarlig redaktør: Kåre Holter Solhjell

Et liv i ishavet det er jo
ingen spøk
Plutselig en dag står
badstua i røk
Da er det jammen godt at
vi har brannmenn
Og han Eirik gjør nok ikke
skam på dem

Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi
Sjefen han er nok sikkert
veldig streng
Klokka fem må alle gå i seng
Her skal ingen sluntre unna
sine plikter
Ikke en gang når vi sitter her
og drikker
Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi
Selv en Hopen-gjeng kan
bære på en drøm
Et liv i byen, en tur på kino,
nei ikke døm
Om et halvår ses vi nok en
gang på båten
Kanskje noen hjemme venter
på en kåt en
Ref:
Nordishavet, her bor vi
Nordishavet, her bor vi

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

