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Nyheter

Hopen i farger
Det er mange år
siden det fortsatt
fantes hvite flekker
på kartet. Men inntil
nylig fantes kart
over Hopen bare i
svart/hvitt.
Etter mange års intenst
arbeid er nå fargene på
Hopen kartlagt. Dette
arbeidet har nå gjort det
mulig for Norsk
Polarinstitutt (ansvarlig for
de offisielle kartene på
Svalbard) å utgi et kart
over Hopen i farger!

I 1939 og 1947 gjorde
Svalbardkontoret med
Thor Askheim i spissen, 2
hederlige forsøk på å måle
opp øya som grunnlag for
bedre kart. Dårlig vær
gjorde at dette ikke ble
særlig vellykket. I 1947
var de her fra 18. juli
til 12. september og
bare 8 hele og 4
halve dager
hadde brukbart
arbeidsvær.

mange strender, bekker,
skar og platåer som ikke
har navn. Det kan jo
nevnes at det siste stedet
som har fått offisielt navn,
er en liten strand på
vestsiden. Namnløysa ble
navnet på den.

Kartet over Hopen i
målestokken 1:100 000,
har stort sett holdt seg
uforandret siden 1949.
Så nyutgivelsen har
blitt godt motsatt. Det
første kartet over
Hopen ble laget
av Thor Iversen
i 1930. Dette
kartet var
ganske
enkelt i
utforming.

Kartglad?
Besøk vår
kartbutikk på
www.npolar.no
Aktuelle kart for
hele Svalbard.
Konklusjonen
ble at Hopen bare
kunne kartlegges
ved kartleggingsfotogrammer
tatt fra fly. Dette ble
gjort i 1949 og danner
grunnlaget for kartet
slik vi kjenner det i dag.
Norsk Polarinstitutt gav ut
nytt kart i 1989, basert på
dataene fra 1949, men
med noen nye stedsnavn.
Navn som ulike
besetninger hadde tatt i
bruk opp gjennom årene.
Faktisk er det fortsatt
steder på Hopen som ikke
har navn. Særlig nordover
og på vestsiden er det

Nyhet!
Fantastisk
kart over
Hopen.
Nå også i farger!

Trenger du å få
dine kart
laminert?
Typografen i Hopen
Times utfører, etter
intens trening i Oslo,
lamineringer på
bestilling.
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Den seriøse side

Klimaflyktninger til Hopen
Norges første
klimaflyktinger til
Hopen
Sprengkulda over store
deler av Norge har skapt
Norges første
klimaflyktninger med kurs
nordover. For å komme
vekk fra kulda skulle man
tro at kursen ville bli satt
sørover. Men nei da.
Behagelig temperatur
finner man nærmere
Nordpolen enn Playa des
Ingles.
Med temperaturer ned mot
–20-30 grader på det
sentrale Østlandet har
Hopen fremstått som det
rene paradiset med
temperaturer rundt 0.
Faktisk har januar hatt en
rekke dager med
temperaturer på plussiden.
Flyktningene er: Kåre
Holter Solhjell,
flyktet fra den bitende Oslo
kulda.

Helge Haugland,
fagarbeider og opprinnelig
fra den vakre bygda
Rugsund under Hornelen,
har pussig nok flyktet fra
leiligheten sin over
Nordpolen i Oslo. Nyter
her temperaturen i Hopens
varme kilde.
Kjell ........ kokk har lang
fartstid som klimaflyktning.

Femte sesongen på
Hopen nå, med første
allerede i 1991. Trives best
i shorts.
Britt Johansen, øyhopper,
Grønlandsfarer og
selfanger, synes Bodø er i
det kaldeste laget for tiden.
På bildet tar hun en kjapp
vil i en hvilegrop etter en
isbjørn

Litt av livet på Hopen (tekst og foto Britt Johansen)
Ingen må tro at livet på Hopen er lett. Det er et blodslit. Løfte tungt, løpe fortere enn en bjørn, holde ut. Hjertet hamrer
og pulsen stiger. Og papparatzifotografen skjønner at dette må verden få del i. En dag uti januar, mens lett yr drysset
ned fra himmelen, og vi lurer på hvem som tar feil, vi eller himmelen. Er vi på 76 gr. N, eller langt sør for
polarsirkelen.? Hadde det ikke vært for lyset, eller mangel på sådant og de to hvite bjørnene som åpenbarte seg i går,
ville tvilen ha vært berettiget. Dessuten, vann omformes til is under visse forhold. Og akkurat slike forhold har vi på
Hopen nå. Bare det å bevege seg fra stasjonsbygningen over til verkstedet med dets rike innhold, krever forberedelser
– men det er verdt det. Se bare på bildene under!

Finnerlønn!
Snø, is og kulde
savnes nord for 76.
graden. Sist
observert over
fastlandet. Ta
kontakt med Hopen
Meteo for
overlevering og
finnerlønn.

... og løfte tungt

Garasjefest!!!
27. januar. Alle er
invitert. Ta med
egen kopp.
Må løpe fryktelig fort

... men morsomt er det og
... og det blir bare verre
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Hopen & Kanari

Nytt på Hopen
Siden forrige gang
undertegenede var
redaktør for Hopen
Times, har det
kommet en og annen
nyvinning til Hopen.
Internett
En av de største tingene
som har skjedd er at øya
har fått den nyskapende
teknologien internett.
Internettet, også kjent
som world wide web eller
verdensveven om man
vil, har jo tatt fastlandet
med storm de siste
årene. Det ble spekulert
lenge på om denne
teknologien kunne være
nyttig på Hopen også.
Det er leksikon på øya så

såkalt googling, søk etter
informasjon på
Internettet, er jo ikke så
aktuelt. Videoer av folk
som gjør dumme ting kan
vi lage selv, så YouTube
trengs ikke. Og nyheter?
Hvem trenger noe annet
en papiravisa Hopen
Times.
Men selvfølgelig er det
noe bra med denne nye
teknologien. Å skaffe seg
oppdatert værmelding
har blitt en fryd.
Nettstedet yr.no gir
besetningen fantasiske
muligheter til å kunne
sjekke været for den
nærmeste framtid.
Muligheten til å følge
iskanten har jo også blitt
revolusjonert. Tidligere

fikk besetningen
koordinatene for iskanten
tilsent 1 gang uka og
måtte så tegne inn
iskanten på ett kart selv.
Nå kan de følge iskanten
bevegelser både via
kartene Vervarslinga for
Nord-Norge lager og ved
å selv studere
satellittbilder.
Også må man ikke
glemme økt mulighet for
kontakt med de der
hjemme. Facebook har
plutselig fått ny
betydning.
Og for den operative
virksomheten på
stasjonen er tilkoblingen
til Internettet viktig. Det
har gjort det enklere å
sende data herfra og
dermed gjort det mer
aktuelt å sette opp flere

ulike måleinstrumenter
på øya. Sånn sett har
internett hatt like stor
betydning for stasjonen
som langtidsholdbar
melk.
Tredemølle
Trimrommet har fått ny
apparatur, til særdeles
stor glede og begeistring
for stasjonssjefen.
TredemølIa, eller
hamstertralla som en
sommerbesetingen 2008
døpte den, er endelig på
plass. Istedenfor
joggeturer ute i alt Hopen
har å by på av vær og
isbjørnfarer, kan han nå
trygt og varmt kose seg
inne i varmen. Gjerne
med en dvd snurrende på
laptoppen for å fortrenge
kjedsomheten en tur på
hamstertrall tross alt
består av.

2 nye stasjonshunder
Høsten 2008 fikk
stasjonen 2 nye hunder,
Titjana og Grumant. Begge
to kommer fra
Lonyearbyen og har hatt
mange navn opp igjennom
årene.

Internettet er ikke så lett å ta bilde av, men ca. sånn
ser det ut på Hopen. Ingen plugg i veggen, men
trådløst fra verdensrommet. Med spesialkonstruert
brann og isbjørnmur.

Går du med planer om å legge ned
ditt ulovelige fengsel? Har du en
terrorist du ikke helt vet hvor du skal
gjøre av? Ta kontakt med oss! Vi har
buret for nettopp DITT BEHOV!
Konstruert for å holde isbjørn ute,
internett inne og hvem som helst midt
i mellom. Ta kontakt med

Hopen Internett (og annet)
Sikring

Begge to har brukt god tid
på å finne seg til rette og
var lenge sky og
reserverte. Men nå er
begge blitt så kosesyke at
det virker som om de
gleder seg til å bli satt fast
etter å ha vært løse, for da
er det kos å få.
Titjana er kjærste med
hundegårdens ubestridte
hersker, Tyson, mens
Grumant gjør sitt aller
beste for å unngå tyrannen
og har en forkjærlighet for
varmen i verkstedet.
Skremmer helst isbjørn fra
innsiden av huset sitt.

Titjana venter på kos

Grumant vokter metbua.
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Sport og HMS

Sykle til jobben aksjon
HMS-trollet slår til
på Hopen.
Bedriftidrettslaget ved
Meteorologisk institutt
har lang tradisjon for å
ta vare på helsa til sine
ansatte. Et av tiltakene
har vært en Sykle-til
jobben aksjon, en
populær konkurranse
ved de 3
regionkontorene til
Meteorologisk institutt.
Besetningen ved Hopen
Meteorologiske stasjon
vil ikke være noe
dårligere enn sine
kolleger på fastlandet og
har smelt i gang sin
egen Sykle-til–jobben
aksjon.
Stasjonen har dessverre
bare en sykkel, men
dette problemer løser
seg selv siden det er
sjelden noen begynner
på jobb samtidig på
stasjonen.
Aksjonen gikk av
stabelen i midten av
januar og favoritt til å
sykle lengst er
fagarbeider Helge
Haugland. Han har
lengst distanse til jobben
og har lagt
treningsgrunnlaget i
trimrommet løpet av
desember.

Oppe til venstre: Britt Johansen snart
framme på jobb.
Over: Kjell legger seg godt over i svingen
inn til kjøkkenet
Til venstre: Kåre Holter Solhjell har det
travelt etter en liten forsovelse

Som lokalkjente vet, kan
det være svært glatt på
Hopen vintertid. Derfor
er sykkelen ustyrt med 4
støttebein.
Det har blitt påpekt at
med stasjonssykkelen
tar det fort lengre tid å
komme seg på jobb, enn
når man går. Derfor har
det blitt foreslått at man
neste år arrangerer en
Sykle-på-jobben aksjon
istedenfor. Men årets
aksjon fortsetter med
friskt mot hos arrangører
som deltagere.
Helge Haugland nyter det lille lyset midt på dagen i slutten av januar.

Andre ishavsstasjoner
oppfordres selvfølgelig
til å gjøre det samme.
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Kultur og historie

Gamle Hopen
Gamle regler blir
som nye igjen.
I den særdeles populære
og tidløse spalten ”Gamle
Hopen”,
har vi gleden av å
presentere en godbitt

fra Meteorologisk institutts
dype arkiver,
”Arbeidsreglementet fra
1872”!
Særlig i disse
sykelønnstider er punkt nr.
8 verdt å merke seg. Ikke
alt var bedre før.

Uansvarlig redaktør: Kåre Holter Solhjell

Et annet punk hvor
Meteorologiske institutt har
snudd helt om, gjelder
spilling av ”Billard”. I vår
moderne tid er de arktiske
utestasjonene faktisk
utstyrt med billiard.
Kanskje gjort med viten og
vilje av instituttet for å

trekke oppmerksomheten
bort fra alkoholen og den
politiske
møtevirksomheten?
Besetingen er forøvrig
begeistret for at det er lov
med hatt og halstørkler
under observering av
skyer.
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