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Den seriøse side

Sildemysteriet på strand i Nordreisa
avslørt på Hopen
Den 2. januar ble
det meldt om et
underlig funn på ei
strand ved Kvennes
i Nordreisa, Troms.
Mange tonn med
sild hadde drevet
opp i fjæra.
Hvor fisken kom fra og hva
som hadde skjedd med
den, har lenge vært et
mysterie og en toppsak i
flere medier. Se for
eksempel nrk.no og søk på
”sild Nordreisa”
Nå kan Hopen Times, etter
grundig journalistisk
gravearbeid, avsløre
hemmeligheten bak
mysteriet.
Årsaken var ikke et lokalt
fenomen som først antatt;
rovfisk som hadde jagd
silda på land eller
liknende. For å finne
løsningen må man reise
lengre vekk, i både tid og
avstand. Nærmere
bestemt til ishavsøya
Hopen og 21. desember
2011.
Denne aktuelle datoen var
Sysselmann og prest på
sitt årlige julebesøk ved
Hopen Meteorologiske
stasjon for å spre litt
juleglede blant
besetningen der.

Julebesøket tester ut sørpa på Hopen. Noe særlig mer is enn dette har det ikke vært denne vinteren.

Dette er en årlig hendelse
med lange tradisjoner og
en viktig del av
juleforberedelsene på
stasjonen. Stasjonen blir
pyntet og plastgrana blir
hentet fram fra loftsboden.
Sysselmannen har med
seg ferskvarer, julesnop,
kransekake og østre
Svalbards flotteste kor,
bestående av ansatte hos
Sysselmannen og Airlift.
Presten stiller med høytid,
andakt og korledelse.
Selve syngingen er for
øvrig den desidert mest
pinlige opplevelsen for

besetningen ved stasjonen
har i løpet av oppholdet. Å
skulle ta ansvaret for å
synge et vers av
Julekveldsvisa alene er
ikke hverdagskost.
Men hva har så dette med
strandet sild å gjøre? Jo,
julebesøket i år ble spisset
litt ekstra ved at flere av de
besøkende, deriblant
presten, gjerne ville
innlemmes i Hopen
nakenbadeklubb. Bading
ble det, selv ikke et tykt lag
med sørpe kunne forhindre
det.

Nytt fra hundegården.
Både triste og glade
nyheter preger
situasjonen i
hundegården.
Siden forrige nummer av
Hopen Times har det
skjedd litt endringer i
hundegården ved Hopen
Meteo. Nanuk, en
respektert, avholdt og

meget erfaren isbjørnjeger,
skremte vekk sin siste
isbjørn våren 2011. Nanuk
ble født i 1999 og er den
siste hunden som er født
på Hopen. Et lett overslag
anslår at han har hatt
mellom tre- og fire tusen
møter med bjørn. Til slutt
var han så lei bjørn at han
ventet til det kom folk i
vinduet før han begynte å

bjeffe. Nanuk døde av
alderdom.
Noen forsvinner og nye
kommer til. Høsten 2011
fikk hundegården to nye
medlemmer. Krækling og
Einebær. To kvikke brødre
fra Tromsø. For Einebær
ble det dessverre et kort
opphold. Han fikk hofta ute
av ledd og måtte

Og her ligger løsningen på
sildemysteriet. En naken
presterumpe ble rett og
slett for mye for en
sildestim som etter
sigende skal ha opphold
seg i området. Silda ble
rett og slett skremt sørover
av en overdose
menneskelig nakenhet.

Savnet (3. etterlysning):
1 stk. plakat (antagelig fra
midten av 80-tallet) med 2 stk.
lettkledde 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. Sist
sett i 2006.

dessverre avlives som en
følge av dette. Savnet av
alle.
Tyson er fortsatt ubestridt
sjef i hundegården. Det
har vært enkelte forsøk på
å rive ham ned av tronen,
særlig var brødreparet
godt i gang, men etter
bortfallet av Einebær var
alt tilbake til det normale.
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Gla` nyheter

Sen ankomst for ny besetning
plass
At Hopen
er
Faktaboks:
Roma`s motpol ble
nok en gang tydelig
for verden; alle
veier fører ikke til
ishavsøya.

Å få transportert folk og fe
til og fra Hopen, er ikke
alltid det letteste. Ei heller
ved mannskapsbytte i
desember 2012. Det skulle
flere utsatte avreisedatoer
til og plan R måtte finnes
fram, før vinterbesetningen
var trykt plassert i
godstolene med konjakken
i hånda mens
sommerbesetningen
kunne hvile fortjent ut i
køyene om bord på KV
Senja.
Det hele begynte med at
KV Barentshav gikk på
grunn utenfor Andøya.
Dermed måtte Kystvakta
stokke om på resursene
sine og ny båt ble satt opp
noen dager senere enn
planlagt. Heldigvis er
ishavsfolk et driftig
folkeferd og fant fort veien
til den beryktede Ølhallen i
Tromsø.
Etter en helg veltende i
Tromsøs natteliv, kunne
vinterbesetningen på
Bjørnøya og Hopen snuble
seg om bord i KV Senja for
ferden nordover. Det store
spørsmålet framover nå,
var hvordan man skulle
komme seg i land på

Transport til Hopen er et
kapittel for seg. Det meste
tar Kystvakta seg av. Som
hovedregel først med båt
og så helikopter siste biten
i land. Hvis det ikke er is
eller for mye sjø, blir det
brukt lettbåt i land. Bytte av
besetning skjer på
Kystvaktas ordinære turer,
noe som kan føre til at
turen opp og ned til Hopen
kan ta atskillig lengre tiden
enn de 1,5 døgnene det
kan ta. Både en og to uker
med cruise i Barentshavet
har det blitt. Uansett er
innsatsen til Kystvakta
verdt all sjøsyke diverse
besetninger har opplevd
opp gjennom årene,
ishavsstasjonene er helt
avhengige av KV Nord. Det
hender også at det dukker
opp ett og annet helikopter
fra Longyearbyen. Da som
regel med representanter
fra øvrigheten.

Hopen. Normalt blir det
brukt helikopter fra båten
og land, men grunnet en
noe begrenset
helikopterressurs satset
man på at det skulle gå
med lettbåt hvis
isforholdene tillot det. Noe
man kjapt fikk beskjed fra
Hopen om at det ikke var
mulig. Altså ikke
tilgjengelig helikopter og
ikke mulig å gå i land med
båt.

Vinterbesetningen trygt plassert rundt julemiddagen. Fra venstre:
Stasjonsbestyrer Kåre Holter Solhjell. Meteorologifullmektig
Mathias Strand Berg, fagarbeider Amund Fredlund og 1. kokk Kjell
Frode Hoem.

Nå ble Sysselmannen på
Svalbard koblet inn. Kunne
han fly folk fra Bjørnøya til
Hopen? Hvis været tillott
det så skulle vel det kunne
la seg gjøre. I hvert fall folk
og litt bagasje, siden bare
det minste helikopteret til
Sysselmannen var
tilgjengelig.
Dermed ble Hopengutta
satt i land på Bjørnøya
sammen med
vinterbesetningen der.
Men været i Barentshavet
er lunefullt. Fare for ising
ble
gjennomgangsmelodien
de 4 neste dagene. Slik
fikk gutta tid til å bli litt
kjent med Bjørnøya og
stasjonen der. Biljard, fest,
god mat og sjarmerende
damer gjorde sitt for å
korte ned tiden.

I mens ble det jobbet i
kulissene. Kystvakta fikk
etter hvert et helikopter
oppover, Sysselmannen
trakk seg ut av
operasjonen og tilbake om
bord på KV Senja bar det.
Med luftstøtte om bord ble
kursen satt mot Hopen.
Selve mannskapsbyttet
gikk noenlunde greit,
bortsett fra at det så stygt
ut en periode hvor Kjell ble
sittende værfast om bord
på KV Senja mens resten
av kollegaene hadde
kommet seg i land på
Hopen. Heldigvis løste
dette seg også etter noen
nervøse timer. Siste rest
av transportproblemer
manifesterte seg i 10
overkjørte ølbokser

Bakte boller for første gang
Utfordringene står
i kø for barske
ishavsfarere.
Et opphold ved Hopen
Meteo. en av
sivilisasjonens ytterste
utposter, gir utfordringer
både for fysikken og
psyken. Særlig stor ble
utfordringen da Amund
Fredlund, 28 år, prøvde
seg på bollebaking for

første gang i sitt liv.
Mekanikeren med erfaring
fra Afghanistan og
gruvedrift i Finnmark, gikk
til verks med krummet
nakke væpnet med
Internett. I følge
oppskriften skulle deigen
gi 24 luftige boller.
Istedenfor ble det 8
kompakte ”isbjørnjagere”.
Mens smaken fikk mye
skryt, så Amund gikk på
med krum hals og satte en

ny runde med langt bedre
resultat. Tydelig inspirert
og tydelig ivrig etter å
utvide repertoaret,
avanserte han med en
form for bollekake. Og nå
var det tydelig at totningen
hadde begynt å forstå ett
eller annet om gjærbakst,
for bakverket er blant de
beste redaksjonen har
smakt på Hopen. Hva blir
det neste Amund tryller
fram?
Amund Fredlund, like rapp med
bolledeigen som med skiftenøkkelen
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Hopen & Kanari
Trøblete søvn skapte allmenn munterhet
Søvn er ikke noe
man tar lett på ved
Hopen Meteo.
Tøff turnus og mørketid i
kombinasjon skaper ofte
søvnforstyrrelser for
besetningen ved Hopen
Meteo. Noe som av og til
fører tap av følelse for
hvilken tid det er på
døgnet.
Dette fikk yngstemann og
førstereis, Mathias S.
Berg (24), erfare.
Meteorologfullmektig
Berg kom seg i seng i
ellevetiden en mørk kveld
i januar. Planen var å få
seg en god natts søvn for
å kunne møte frisk og
opplagt på jobb kl seks
på morgenen.
Nå har Mathias vist seg å
ha et godt sovehjerte, i

voksealderen som han er.
Så da han våknet brått to
minutter på tolv, 5 minutter
før værvarselet skal leses
opp på radio, var det den
kjipe følelsen av voldsom
forsovning som skylte
gjennom Tromsøgutten. Ut
av senga og ned trappen
bar det i en voldsom fart.
Vel inne på radioen fant
han fagarbeideren på
bruket, Amund Fredlund,
godt i gang med
forberedende
stemmeøvelser for
væropplesningen. Mathias
antok selvfølgelig at
Amund steppet inn for
ham, men var allikevel noe
bestyrtet over ikke å ha
blitt vekket. ”… Dokk
kunne jo ha vækt mæ!!”
var alt den fortsatt
fortumlede skårungen fikk
ut av seg (diverse
nordnorske

Leserbrev.
Jeg vil gjerne takke alle fremmøtte og alle som
sendte sin hilsen på min store dag den 26. januar.
Dere gjorde dagen uforglemmelig for meg og gjør
den kalde mørke vinteren mye varmere og lysere.
Og med et så flott utgangskpunkt så er jeg sikker
på at mitt 24 år blir det beste så langt.
Takk til alle dere.
Hilsen Mathias.

fyndord er utelatt for å
skåne avisas sørnorske
lesere). Svaret han fikk
var, ”Det er jeg som har
vakt.”
Uten helt å ta inn over seg
hva det betydde, fant
Mathias veien til dusjen for
å klarne hodet og gjøre
seg klar for arbeidsdagen.
I etterkant har det kommet
fram at det i dusjen
begynte å demre at noe
ikke var helt som det skulle
være.
Ferdig tørket og påkledd
troppet han opp i stua,
hvor han fant Kåre og
Amund vegeterende foran
TV`en. Og i dette
øyeblikket faller brikkene
på plass. Det er bare en
drøy time siden Mathias
gikk å la seg; det er midt
på natten, ikke midt på
dagen.

Unge Mathias S. Berg er mer
opptatt av å rekke jobben enn å kle
seg anstendig.

Reklame

Bursdag!?!?!?
Da trenger du en klipp og en kake!

Hopen Frisør og Konditori
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Driftsnytt

Tett rør skapte ingen problemer
Etter å ha gått
vannverket etter
sømmene, ble det
konkludert med at
vanninntaket i tinekaret
var gått tett. Det ble gjort
forsøk på å løsne den
aktuelle rørdelen. Noe
som viste seg å bli noe
plundrete.

Minst en gang i
sesongen bør
vannforsyningsystemmet ved
Hopen Meteo.
skape ekstraarbeid
for besetningen.
Denne gangen var det
systemet som pumper
vann fra tinekaret til
vanntanken som skapte
hodebry. Under en
rutinefylling av
vanntanken ble det
registrert at vannflyten ut
av tinekaret var
bekymringsverdig liten.

Planen ble etter hvert
avløst av den litt mindre
teknologitunge ristemetoden. Dette hjalp
midlertidig, inntil det ble
bestemt å tømme
tinekaret for vann så man
kunne angripe
forstoppelsen med en
mer direkte metode.
Dermed fikk man løst
proppen og tinekaret fikk
seg en vask i samme
slengen.

Nylig påtroppet
vannverksbestyrer,
Amund Fredlund, tok
straks affære og startet
en nitidig feilsøking,
assistert av assisterende
vannverksunderassistent
Kåre Solhjell.

For kjennere av
vannverket kan det
opplyses om at karet er

Faktaboks:
Vann til husholdingen
ved Hopen Meteo,
skaffes vinterstid ved å
smelte snø. Den blir
smeltet i et tinekar med
innvendige mål 4,8 x 2 x
1,6 m. I bunn av tinekaret
går det rørsløyfer hvor
kjølevann fra motorene
som produserer strøm,
blir pumpet igjennom.
Slik får man brukt
overskuddsvarmen til å
smelte snø. Fra tinekaret
pumpes vannet over til
en vanntank på 15
kubikk. På vei til
stasjonens tappepunkter
passerer vannet 2 filtre
og blir belyst med UVstråler.
lekk. Lekkasjen er ikke
funnet, så karet er nå foret
med en utilpasset
presenning. En tilpasset en
vil ankomme med
sommerbåten.
Reparasjonsarbeidet

Amund Fredlund sekunder før
brannalarmen går.

Reparasjonsarbeidet
avslørte også en defekt i
pumpen mellom karene
Denne ble forskriftsmessig
byttet og vannverket
fungerer nå etter HSstandarden av 1995.

Badstunytt
Ny Hopen-produsert
badstuovn og
renskurte vegger .
Under ledelse av
Stasjonsleder Jens Helge
Halvorsen har
sommerbesetningen 2011
lagt ned en flott innsats for
å øke bruksverdien av
badstua ved Hopen Meteo.

Videre har benken i det

Den største forbedringen
består i en ny badstuovn.
Denne er tegnet og
konstruert på Hopen.
Foreløpige tester viser at
den er langt bedre enn de
tidligere kjøpevariantene.
Det mest geniale som er
gjort er å lage et stort
magasin for stein. Dette
gjør at man får et større
varmelager og større
overflate for fordampning
av vann. Alt i alt en god
ovn for å lage perfekte
driftsforhold i badstua.

.

.

Det første man legger
merke til, er at lokalene
virker lysere. Her har
kokken Mads Refdal trått
til med stålbørste og
skureklut for å fjerne sot
og gammel moro. Slik har
originalfargen fått tre fram i
den eksklusive sibirske
lerken.

Annet nytt på stasjonen
Noe som vil glede mang
en Hopen-veteran er at
stasjonen har fått nye
vinduer!! De ble satt inn
sommeren 2011. Det
meldes om et fall i
dieselforbruk rundt 200
liter i måneden og atskillig
bedre utsiktsforhold.

nordvestre hjørnet blitt
totalrenovert og den lange
hylla i gangen har blitt
utvidet så det nå er mulig å
sette fra seg en ølboks
uten å måtte være
bekymret for at den skal
velte.

Nye senger er på plass.
Det er nå mulig å strekke
på beina.
Det går rykter om at det til
sommeren skal bygges
nytt bad. Veggen inn til
såpelageret rives og alt blir
bad. Nye aggregater skal
det etter sigende også
komme til sommeren.
Den nye badstuovnen håper på å få
en rolle i ”Lokomotivet Thomas og
vennene hans”.

.
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Natur

Tidenes møkkavinter på Hopen?
Det ligger an til å
bli tidenes
varmeste vinter på
Hopen.
Polarkulda har ikke
akkurat satt preg på
vinteren i Barentshavet
så langt i år. I skrivende
stund er det 2,5 grader
og regn utenfor vinduet i
redaksjonen.
Stasjonsområdet er
dekket av speilblank
holke, havisen ligger
oppe ved
Nordaustlandet, og der er
det ikke spesielt mye av
den, og besetningen har
observert en, 1, isbjørn
siden de kom opp i
midten av desember.
Hopen Times har vært så
heldige få
Statsmeteorolog og
action-oseanograf Eli
Anne Ersdal, som for
tiden opplever en like
begredelig vinter på
Bjørnøya, til å illustrere
og forklare litt rundt
forholdene.

Figur 1: Den røde linja viser den daglige middeltemperaturen på
Hopen de to siste månedene. De svarte stipla linjene er
normaltemperatur (1961-1990) for desember og januar. Den laveste
verdien som er målt siden besetningen kom opp er -16.7C og den
høyeste 2.9C.
(figur: statsmeteorolog og action-oseanograf Eli Anne Ersdal)

En varm velkomst på Hopen
I desember lå
middeltemperatur på
Hopen på -4.1C som er
8.1C over normalen (19611990). I januar økte
middeltemperauren til 2.2C som er 12C over
normalen(!!!).
Årsaken til dette er at et

monsterhøytykk over
Kolahalvøya dominerer
værbildet. I den lyse tida er
dette et drømmescenario
nordlendinger flest, da
Kolahøytrykket forbindes
med varmt, tørt og stabilt
vær i en lengre periode.
Om vinteren sendes kald
og tørr kontinentalluft

fra Russland og ut mot
kysten. Årsaken til at
kulden og klarværet holder
stand er fordi det parkerte
høytrykket har en
blokkerende effekt. De
lavtrykkene som kommer
med regn og mildvær må
ta en mer nordlig bane, via
forbi Jan Mayen før det

.

.

.

treffer Spitsbergen.
Dermed blir Hopen
liggende midt i
lavtrykksleia. Dette gir
dårlige forhold for
dannelse av sjøis og det
resulterer igjen i færre
isbjørnbesøk.
Tekst: Eli Anne Ersdal

.

Et noe utypisk værvarsel for Hopen. Hadde varselet vært for en uke i juni, så hadde det
stemt bedre. Hentet fra yr.no.
Uansvarlig redaktør: Kåre Holter Solhjell

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

