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Flørting og dansing, dansing og flørting. Hva skjer når en gjeng
isbjørner strander på Hopen i påvente av bedre isforhold. Jo, de byr opp til dans!
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Dette nummer er det ikke lest korrektur på. Redaksjonen beklager dette og skylder på dårlig arbeidsvaner
Vi håper å komme sterkere tilbake med et nytt og korrekturlest nummer i mai.
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Nyheter/Krim

Ny taktikk i kampen mot isbjørn
Stasjonens hunder
prøver stadig ut ny
adferd i møte med
bjørn.
Tyson er en ivrig
isbjørnvarsler og setter sin
ære i å være den første til
å varsle isbjørn. I tillegg er
bikkja av Polar Blended
rasen nøye med å passe
på at resten av stasjonens
hunder får med seg hva
som skjer.
Men i det siste kan det
virke som om Tyson tester
ut en ny taktikk i forhold til
bjørn. Avisas faste
korrespondent i
hundegården kan melde
om at Tyson stadig vekk

kan observeres med hodet
godt begravd i snøen og
med rompa urørlig i været.
Denne posituren har
Tyson trent seg opp til å
kunne holde i nærmere ett
minutt, uten at bevegelse
kan registreres.
Hvor han har fått ideen til
denne taktikken fra, er
usikkert. Men farskapet til
Tyson har det alltid vært
stilt spørsmål rundt. Det
man vet, er at han er født
på Bjørnøya. Og der har
det jo vært litt av hvert i
land opp igjennom åra. Nå
spekuleres det om en
struts kan være Tysons
ukjente far. Taktikken i
forhold til fare er ihvertfall
ganske lik.

Hydrofornytt

Strutsetaktikk: I denne posituren har Tyson
hverken sett, blitt sett eller blitt angrepet av isbjørn.
Så taktikken må kunne sies å være vellykket.

Annonse:

For varmt i badstua?

Stor fornyelse av
pumpe, trykktank og
røropplegg i
hydroforrommet.
Stasjonens besetning har
over lengere tid vært
plaget av en noe ustadig
vannpumpe. Den har hatt
for vane å starte hvert 10.
minutt og sende kraftige
vibrasjoner i retning
hodeputer og vekket

Vi fører flyttbare vifter som også kan
hente øl til deg.
Pottetett. Det nye vannfilteret
viste seg å ikke helt å leve opp
til forskriftene.

bekymrede blikk i ansiktet
til fagarbeider E. Sandberg
Men takket være eminent
arbeid ledet av rørlegger
Eirik S. er nattesøvnen
reddet. Ny 80-liters
trykktank er montert til
erstatning for den gamle på
20 liter. Dette sikrer at man
kan tappe 20 liter vann før
pumpa slår inn. En kraftig
forbedring fra 2 mm.
Rosinen i pølsa er den nye
dobbelt isolerende
vibrasjonsdempende hylla
til vannpumpa, en E.S.berg
konstruksjon.

Rørlegger Eirik Sandberg gjør seg
fortjent til lønna si. Dobbelt
isolerende vibrasjonsdempende
hylle med pumpe nede i venstre
hjørne

I forbindelse med
rørarbeidet ble det
avdekket en rørkobling av
jern imellom kobberrør.
resultatet sees på bildet
over.

Hopen førpubertetsforretning

Mulig mistenkt
oljetyv observert
Mulig
gjennombrudd i
oljetyverisaken
Oljetyveri og
sviskeforsvinning har
vekket detektivgenene
hos Hopen Times sine
lesere. Redaksjonen har
fått inn flere tips på
mulige gjerningsmenn
fra ivrige abonnenter.
Det heteste tipset
kommer fra Strengelvåg
i Vesterålen. Der har det
blitt observert en voksen
mannsperson i blå
kjeledress. Mannen
vekket

mistanke på grunn av en
pose med svisker han bar
under armen.
Kombinasjonen svisker og
blå kjeledress skal ikke
være vanlig på
Strengelvåg
I tillegg bevegde mannen
seg i stor fart på en spark i
observasjonsøyeblikket.
Den høye farten kan tyde
på at nok en forbrytelse
har blitt begått.
Besetningen ved Hopen
Meteo. håper ikke at dette
kan bety at nok en
meteorologisk stasjon har
blitt frastjålet svisker.
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Hopen & Kanari

Og så kom juleposten!
I år kom
mesteparten av
juleposten sent til
stasjonen. Eller
veldig tidlig om man
vil.
Ishavsryktet hadde svirret
lenge. Kystvakta var på vei
med forsyninger og ikke
minst post. Julepost! Etter
en uke i sjøen hadde KV
Svalbard endelig tatt turen
innom Bjørnøya og lempet
av saker og ting der. Og
dermed står Hopen for tur.
Det er godt over en måned
siden jul og flere i
besetningen venter spent
på pakker som Julenissen
ikke rakk å levere i tide.
Kikkertene heves og
senkes. Turene på

radiorommet er mange.
Hvor bliver Kystvakta av?
Det spises lite og drikkes
mye. Kommer ullvottene
fra mor? Hva med
helikopterdelene, er de
med? Aviser! Nesten
ferske aviser, bare 10
dager gamle. Det er
nesten så man kan lukte
trykksverten fra der ute i
mørket et sted.
Omsider, vi skriver 4
februar, helikopterdur i det
fjerne. Brave 20 kommer
lavt innover fjellet.
Hundene uler sin
velkomsthilsen. 4 løft med
helikopteret og
besetningen kan lulle seg
inn i gavepapir, fersk frukt
og nytt hjemmefra. Et av
vinterens absolutte
høydepunkt er over.
Hopens hyggeligste jobb. Postbestyrer Dag F. Fjeld med litt av posten han har å dele ut til
forventningsfulle postmottagere. I bakgrunnen har Eirik grappet til seg mer enn han kan bære.

Ismålingsgleder
Stor aktivitet på isen i hull fordelt på 3 målepunkter,
henholdsvis 50, 100 og 150
vitenskapens navn. meter fra land. Målingene
På oppdrag for Norsk
Polarinstitutt måler
stasjonsbesetningen
istykkelsen 1 gang i uka.
Det bores til sammen 9 hull
fordelt på 3 målepunkter,
henholdsvis

foregår ikke helt uten
dramatikk. Første tur på isen
ble gjort med skrekkblandet
fryd, hvor måle og
boremannskapet måtte etter
beste evne navigere seg
imellom vannhull dekket av
snø. Den tyngere

Milimetermål. Forsiktig nå Eirik, så du ikke smelter isen
med smilet ditt.

delen av følget fikk seg
mer enn en overraskelse.

Målelaget. Dag, Kåre og Eirik.

Isbjørn har også satt sitt
preg på arbeidet. Det
hardtarbeidende
arbeidslaget har iherdig
merket målepunktene
med trestikker, mens
isbjørnen tydeligvis
mener at stikkene passer
best som kløpinner. Og
uansett så skal alt som
stikker opp av isen, rives

ned. Det er isbjørnens
uskrevne lov. Isbjørn har
også dukket opp under
arbeidet. Heldigvis har
målelaget isbjørnvakt i
kjøkkenvinduet i form av
ishavskokk Sigrid.
En og annen pussighet
har det også vært. I flere
av borehullene har det
kommet opp krill, til stor
begeistring for laget.
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Gamle Hopen

Hopen – det skjer
Harme over TV2-været.
Værmeldinga i forbindelse
med TV2-nyheten, utviklet av
Storm Weather Center,
vekker stor harme hos
besetningen ved Hopen
Meteo. TV2-været utelater
nemlig konsekvent Svalbard
når de viser dagens
varmeste og kaldeste plass i
Norge. Og i en lengere
periode denne vinteren har
Hopen hatt det betydelig
kaldere enn TV2`s kaldeste.
Det passer den
oppmerksomhetssyke
gjengen på Hopen dårlig
Tommel opp for NRK-været,
utviklet av Meteorologisk
Institutt, som flere ganger
denne vinteren har vist
temperaturen ved de arktiske
utestasjonene på
satelittfotoet i starten av
værmeldingen.

Stor leserundersøkelse.
Er jævlig et banneord eller er
det bare ett et utrykk til
forsterking av en setning?
Nå kan du hjelpe
besetningen ved Hopen
Meteo. å komme til bunns i
dette vanskelige spørsmålet.
Skriv inn din mening til
hopen@met.no. Merk med
Jævlig.

Teknisk svikt hos Hopen
Times.
Fargeprinteren, en Canon
i560 til avisa, har ikke tålt
den store økningen i
opplaget. En total kollaps er
resultatet. Dermed blir dette
nummeret i svart-hvitt.
Avisas høye beskytter,
Vervarslinga for Nord-Norge
ved Jon Kolsum, stiller
velvillig opp med ny
fargeskriver. Den er snart på
vei med KV Senja og
forhåpentligvis innstalert og
prøvekjørt før neste nummer.

Nytt fra hundegården.
Hvem som er sjef er fortsatt
ikke avgjort. Tyson og Nanuk
har sine blodige oppgjør,
mens gneldringa til Vesla
ikke ser ut til å bli tatt særlig
seriøst av de andre to. Tyson
har utviklet seg til å bli en
formidabel isbjørnvarsler.
Alltid på vakt, alltid på
hugget. Nanuk derimot har
virkelig mistet grepet. Snart
er isbjørnen nødt til å tråkke
på ham for å få den
oppmerksomheten den
krever. Vesla har vært en del
syk i vinter og har fått bo litt i
gangen, badstua og
garasjen.

Sudokofeber.
Sudokofeberen herjer til tider
på Hopen. Det er regjerende
Hopenmester i kryssord,
Sigrid Mortensen som har
nørt opp under feberen.

Master for fall.
Det har vært en
storopprydding i
antennejungelen på
stasjonen. I den forbindelse
har 4 gamle og ærverdige
tremaster blitt felt.
Oppryddingen er en del av et
kommunikasjonsutviklingsprosjekt som skal
bringe framtiden til Hopen.
Internett kommer til
sommeren!

Hjertesukk:

Vil eieren av 1 stk.
stor hund, beige i
fargen, type Polar
Blended, vennligst
lære hunden å ikke
gå i veien for
traktoren når denne
passerer hundens
territorie.
Hopen Brøyt og
Stikkenedriving
Stilstudie av Sigrid i et konsentrert
kryssordøyeblikk
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Kultur og Miljø

Håndarbeidet lever
Gamle tradisjoner
er som nye.
Før TV`ens og videoens
inntreden på stasjonen var
håndarbeid en populær
syssel innimellom synoper
og isbjørnjakt. Særlig
teppeknytting var en
populær syssel blandt
garvede ishavsfarere. En
hobby som dessverre har
forsvunnet inn i det
innerste mørke.

I løpet av vinteren har hun
hatt en anselig produksjon
av broderier å vise til. Den
vordende brud har med
dette satt standarden og
man skal ikke se bortifra at
teppeproduskjonen på
ishavet kan ta seg opp
igjen til fordums storhet.

Men heldigvis er ikke ekte
ishavsfarere tapt foran e
n TV. Etter lengere tids
forskning har Sigrid
Mortensen funnet ut at det
går ann å gjøre to ting på
en gang. Man kan faktisk
se på TV og drive
”Søren klype! Feil farge nå igjen”
håndarbeid samtidig!

Ishavsleksikonet
I den poplulære
serien
”Ishavsleksikonet”
har vi kommer til
ordet ishavsrykte.
Ishavsrykte har
utgangspunkt i ønsket om
å vite noe om framtiden på
ishavet. Et ishavsrykte
oppstår gjerne i spennet
mellom Bjørnøya Meteo.
og Hopen Meteo. Ofte
også over middagsbordet,
stuebordet og i
radiorommet ved de
nevnte meteorologiske
stasjoner.
Et ishavsrykte dreier seg
svært ofte om forsyningsforhold. Altså båt, båt, båt

og atter båt og ett og annet
helikopter som er på
vei/skulle ha kommet/aldri
dukket opp/kommer i
morgen... Last ombord,
hva er med/ikke med.
Ellers dreier populære
ishavsrykter seg gjerne om
lønn/nyansatte/ombygginger/kommunikasjonsforhold/avløsning/besøk.
Til slutt et ekte ishavsrykte
i tidlig utvikling: I skrivende
stund har akkurat
kjæresten til kokka på
Hopen fått høre at et
SeaKing
redningshelikopter skal på
ishavstokt 13. mai. Hopen
Times håper å kunne
presentere utviklingen i
neste nummer.

Danseshow
I påvente av bedre
isforhold samlet
det seg 6 isbjørner
på isen rett nord
for stasjonen. Og
når flere isbjørner
møtes, blir det
dans.

aggresiv og
temperamentsfull latinsk
standardans. Dessverre
var fotografen midt i et
batteribytte under
seansen, så vi har ingen
bilder fra dette. Heldigvis
var videokameraet klart og
deler av den forrykende
dansen ble filmet.

2 godt voksen bamser
åpnet showet med en

Åpningsshowet ble gjort
unna på kort tid og isen ble

Ivrige tilskuere: Den yngre fansen ville tettest mulig på
danserene, mens den eldre garde holdt seg på galleriet.

klargjort for stjernene i
showet, 2 yngre
maratondansere som
skulle vise seg å holde et
show som gikk over flere
dager.

Ishavets fridansforbund: Bilde er fra det forrykende
åpningsshowet i forbindelse med grunnleggingen av Ishavets
Fridansforbund.

De to ynglingene gikk
igjennom hele repertoaret
av standard fridanser.
Gjerne i par dansende
oppreist med gjentatte
sammenklompinger på
isen. Litt småbiting her og
der, understreket de
erotiske og aggresive
følelsene i dansen.

Innimellom kastet det seg
en tredje bjørn inn i valsen,
som i et forsøk på å roe
ned den eskalterende
dansinga.
Etterhvert forsvant showet
dansende utover isen og
ut av syne. Men neste dag
tumlet dansebamsene ned
fra antennesletta, fortsatt
klamrende til hverandre.
Og hvem vet, kanskje de
danser ennå.
Se de flotte scenene i ny flott
film til sommeren.

