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April kom med vinteren 

Etter en noe kjedelig vinter kom april og serverte smaken av en skikkelig 

polaropplevelse. Kulde, is, bjørn og lange turer satte preg på måneden. 

 

Stasjonsleder 
gjorde nytte for seg 
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All yoghurten fra 
provianteringen i 
februar var ikke spist 
opp da det kom nye 
forsyninger i slutten 
av mars. 
 
21. mars kom det nye 
forsyninger til Hopen 
Meteo. Den ellers så 
yoghurtglade Kåre H.S 
satt da igjen med 9 
beger av den syrnete 
melken fra forrige 
forsyning. Under 
normale omstendigheter 
vil yoghurtbeholdningen 
være tom når ny  

 
 

  

  
 

  

Hopen Times truet av forsinkelse  
- nær evakuering av redaksjonslokalene 
 

 

 

 

Sjef klarte ikke å spise opp yoghurten sin 

3 defekte 
dieselpumper har satt 
Hopen Meteo. i 
høyeste beredskap. 
Planene for 
evakuering til 
reservestasjonen er 
funnet fram. 
 
At dieselmotorer trenger 
velfungerende 
dieselpumper, har 
besetningen ved Hopen 
Meteo, fått erfare denne 
våren. Hele fem ganger 
har mannskapet blitt 
nappet ut av sin arktiske 
ro, sittende foran TV-en, 
skrivende på Hopen 
Times, med kake i 
ovnen, krumbøyd over 
fresen, dypt inne i 
Internettet, travende på 
tredemølla, i det 
strømmen plutselig har 
forsvunnet.  
 
Kort fortalt, antagelig er 
dieselen motorene går 
på, dårlig. Dette har 
medført fem motorstopp 
og tre havarerte 
dieselpumper. Etter 
havari nummer, to falt 
blikket mot dieselen og  
 
 
 

proviant ankommer øya. 
Men en blanding av 
feilberegning, hovmod 
og latskap får ta skylden 
for at dette ble en 
yoghurtvinter ut over det 
normale på Hopen. Den 
ulykkelige 
yoghurtspiseren uttaler: 
”Yoghurt er best når 
man må vente på den”  
 
Det kan for øvrig 
nevnes at siste beger 
fra den gamle 
forsyningen ble spist 28. 
mars og at ”best før” 
datoen var 16. februar.  Restene av forrige forsyning til venstre, ny forsyning til høyre. 

strakstiltak i form av 
smørolje (totaktsolje) i 
dieselen ble innført.  
 
Tanken med den 
mistenkte dieselen ble 
tømt og stasjonen gikk 
etter hvert tom for 
totaktsolje. Og dermed 
røyk pumpe nummer 
tre. Så i skrivende stund 
har stasjonen en 
fungerende motor, 
riktignok en som hoster 
og harker litt med 
tydelige tegn på 
alderdom, nye 
forsyninger med olje 
snart på vei, 
reservepumpe to uker 
unna, eksperimentelle 
smøreoljeblandinger 
(like før linoljen blir 
funnet fram), et apparat 
for å få på plass 
nødaggregat under 
oppbygging i Tromsø og 
50 000 liter dårlig diesel. 
 
Et sikkert tegn på at det 
har gått bra, er at du 
leser dette i starten av 
juni og ikke i slutten av 
juni.  
 
 
 
 

Lærling Mathias blir møkkete på hanskene under feilsøker i 
dieselpumpa, mens maskinmester Amund overåker prosessen, godt 
hjulpet av Krækling. 
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En av de triste tingene (en av de veldig 
få) med å tilbringe vinteren på Hopen, er 
at antallet svinger man får i lett og fin 
puddersnø er veldig, veldig få, for ikke å 
si ingen.  
 
Men denne vinteren har faktisk 
puddergudene drysset litt av godsakene 
sine over Hopen også. Og med breie 
nok ski til å benytte seg av snøen også 
har smilene til tider vært store hos den 
pudderglade befolkningen på Hopen. 
Faktisk har interessen for løssnøen til 
tider vært så stor at de tobeinte har 
måttet vente til bamsefar har gjort seg 
ferdig i de beste snørennene.  

Hopen Meteo. om hjelp 
til å rekonstruere 
sommerens 
begivenheter. Selv om 
besetningen der har en 
travel hverdag stilte de 
velvillig opp. 
Fagarbeider Amund, 
Meteorologifullmektig 
Mathias og løsarbeider 
Kåre ble involvert i 
prosjektet og det ble 
laget en plan for å fjerne 
2 av vinduene på 
stasjonen for så å sette 
de inn igjen.  
 
Som sagt så gjort. 2 
vinduer på vestveggen 
ble forskriftsmessig  
  
 

 

Hopen Times har fått 
mange leserbrev som 
gjerne vil høre mer om 
utskiftingen av 
vinduene som ble 
gjort på stasjonen i 
sommer.  
 
Dessverre så mangler 
redaksjonen både bilder 
og detaljer fra 
sommerens innsats. 
Men til ære for avisens 
lesere bestemte 
redaksjonen seg for å 
lage en rekonstruksjon 
av hendelsene. 
 
Dermed henvente avisa 
seg til besetningen ved  
 

Rekonstruksjon av vindusbytter. 
 

 

tatt ut av veggen, 
pakket inn i plast og 
kjørt ned på stranda 
hvor vinduene ble levert 
i sommer. Dermed var 
det bare å kjøre i gang 
med jobben å få 
vinduene på plass, 
forhåpentligvis etter 
noenlunde samme 
mønster som i sommer.  
Underveis ble det  
 

avdekket en signatur fra 
en av arbeiderne som 
satte opp denne delen 
av stasjonen. På det 
innerste bjelkelaget står 
”Trond Olsen 18/8-81” 
skrevet med blyant. Det 
vil nå bli gjort et forsøk 
på å finne adressen 
hans og sende ham et 
eksemplar av dette 
nummeret av avisa. 
  
 

Fra venstre: Redaktør i Hopen Times Kåre H.S, Fagarbeider Amund 
Fredlund og Met. Fullmektig Mathias Berg. Løsarbeider Kåre kunne 
dessverre ikke stille opp på bildet. 

Signaturen til Trond Olsen til høyre i bildet. 

 

Pudder pumpet 
på Hopen. 
 

Pudderfantast Mathias Berg setter litt ekstra fart for å rekke 15-kaffen. 
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Lang bildetekst. 
Veldig lang bildetekst i 
lokalavisa på Hopen. 
Se side 5 i siste 
nummer av Hopen 
Times. 
 
Vinner av 
konkurranse. 
Amund Fredlund gikk 
av med seieren i 
bildekonkurransen i 
forrige nummer av 
avisa. Det sjefen fant 
på havets bunn var en 
kano. 
 
 
 

Hopen – det skjer 

Ny fontstørrelse. 
I den evige jakten på  
deadline, har 
redaksjonen i Hopen 
Times gått til det 
drastiske skrittet og 
endret fontstørrelsen fra 
9 til 10. Håpet er at dette 
vil redusere inntaket av 
inspirasjons- 
fremmende fludium og 
bedre rettskrivingen.  
 
Første observasjon av 
gråhegre på Hopen. 
For første gang er det 
observert gråhegre på 
Hopen. Fuglen holdt seg 
i området rundt 
stasjonen noen dager før 
den forsvant. Kjell var 
den første som så fuglen  
og at det er en 
førsteobservasjon er 
stadfestet av de rette 
myndigheter. 
  
 

 

Postkanoen ved Hopen Meteo. tatt i bruk 
for første gang.  
 

  
 
 
 
 

 

Posten skal fram. Når alt annet svikter, hentes postkanoen til Hopen 
Meteo. fram fra de dype lagrene.  

fullastet båt. Men alt 
går.     
 
Under utpakking på land 
ble det fort klart at 
stasjonen hadde fått en 
postsekk for mye. 
Bjørnøya var i ferd med 
å gå glipp av 
etterlengtet post. Med 
defekte motorer, båten 
på land og hastverk, var 
det bare en løsning. Det 
var tid for postkanoen! 
Godt pakket i plast ble 
postsekken plassert i 
postkanoen og padlet ut 
gjennom brenningene til 
den ventende 
Sjøbjørnen til Kystvakta.  
Postkanoen hadde 
utført sitt første 
vellykkede oppdrag. 
 
Det kan for øvrig  
 
 

Utfordringene stod i 
kø da stasjonen 
mottok nye 
forsyninger i mars. 
 
Det skal ikke være lett å 
få forsyninger i land på 
Hopen. Dette ble nok en 
gang bevist under årets 
midtvinterforsyning. I 
mangel av is og 
helikopter ble det 
lettbåten som skulle få 
frakte varene fra 
Kystvaktbåten og inn til 
land. På vei ut fra land 
gikk et hvert forsøk på å 
få liv i 
påhengsmotorene ditt 
høna sparker. Verken 
25-hesteren eller 6-
hesteren ville starte. 
Dermed måtte varene 
roes inn til land. Ikke så 
lett i brytende sjø og 
 
 

nevnes at årsaken til at 
6-hesteren ikke ville 
starte ble avdekket av 
den minst motorkyndige  

av de alle, sjefen sjæl. 
Dødmannsknappen 
stod rett og slett ikke 
skikkelig på plass. 

Sjef opererte seg selv 
Med en lei betennelse i 
finger og håndledd, ble det 
i samråd med sykehuset 
Longyearbyen, at sjefen 
skulle kutte opp det 
betente området for å få ut 
guffe. Resultatet er ukjent. 
 

Nytt fra Bjørnøya. 
Det meldes om at 
baren på Bjørnøya har 
blitt pusset opp. Blant 
annet har selve 
bardisken blitt brent 
opp, i tillegg til generell 
pynting og styling. 
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En gang i blant kler 
stasjonsbestyreren 
ved Hopen Meteo. seg 
opp i arbeidsklær og 
inntar verkstedene ved 
nevnte Meteorologiske 
stasjon. 
 
Og en sjelden gang 
medfører det resultater 
selv en søring kan være 
passe fornøyd med.  
 
Benkeplata i snekkerbua 
ved den Meteorologiske 
stasjonen på Hopen, har 
i svært mange år vært 
preget av en noe uvettig 
bruk. Sporene etter 
sirkelsag og stemjern 
vitner om dette. Savnet 
etter en plan og 
innbydende benkeplate 
har dermed økt i takt 
med antall vippende 
emner og verktøy.   
  

 

Stasjonsbestyrer gjorde fysisk arbeide. 

Stasjonsbestyrer Kåre Holter S. poserer stolt ved den nye benkeplata 
han har snekret sammen. Observante lesere vil se at snekkerbua har 
blitt ommøblert, noe som har skapt bedre arbeidsforhold for non-
dreiere. Dreiere vil kanskje føle seg noe forflyttet på, men 
ommøbleringskomiteen har stor tro på at den nye innredningsløsningen 
totalt sett vil være gunstig også for dreiere. 
 
Blant annet har kapp- og gjærsaga nå fått sin egen dedikerte plass (på 
bildet skjult bak båndsaga, som nå for øvrig virker etter 
spesifikasjonene etter at kloke hoder fra sommerkontingenten 2011 
byttet sagbånd, noe som medførte at saga nå kutter rett) og dermed 
frigjort plass på nordvestlige del av benken. Dette til stor glede for 
snekkerbubrukere som håndterer lange, over 150 cm lange, emner, i all 
hovedsak årets produsenter av padleårer og hundesleder.  

Heldigvis kan savn lede 
til aksjon! Noe som 
skjedde en mørk 
vinterdag i mars hvor 
begrepet ”Nok er nok” 
nok en gang kom til sin 
rett. Stasjonsbestyrer 
K.H. Solhjell og 
Fagarbeider A. Fredlund 
trampet denne dagen 
resolutt inn i snekkerbua, 
hvor en smått overrasket 
met. fullmektig M. Berg 
kunne overvære 
demonteringen av 
benkeplata.  
 
Plan A bestod i å bytte ut  
topp-platen, bestående 
av en 10 mm. tykk 
sponplate, med en plate 
av kryssfiner. Men under 
fjerningen av sponplata 
ble det avdekket gull. To 
3”X6” bord av elendig 
kvalitet åpenbarte seg. 
Skjeve og vridde var de, 
men med et potensial 
bare en mann med god 
tid, bordsag, elektrisk 
høvel, vater og en 
forkjærlighet for 
laminering kan sette pris 
på. Bordene skulle nå 
danne grunnstammen i 
den nye benkeplata! 
 
Dermed ble de kuttet i 2 
på langs, rettet opp så 
godt som mulig på 
bordsaga for så å bli 
boltet og limt sammen 
igjen med innlegg av 
½”`s bord. Etter at platen 
var skrudd fast til benken 
igjen, fikk platen først en 
omgang med høvelen og 
så med slipemaskinen 
for en siste oppretting og 
planering. 3 strøk med 
linolje gav til slutt en 
beskyttende touch. 
 
Benkeplata har vært 
flittig brukt etter 
montering og skal etter 
sigende fungere bra. 
Bare litt vipping i 
kappsaga. 
 
 
 
    
  

Faktaboks: 

Gammel benkeplate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny benkeplate 

 

 

Kommuniké 
Melding fra stasjonsledelsen. 
 

Ansatte ved Hopen Meteorologiske 

stasjon anmodes om å legge merke til 

og omtale i positive ordelag, når 

stasjonsbestyreren ”pynter” bordene 

med duker tilpasset påskehøytiden.  
 

Stasjonsledelsen. 
 

 

 
 

 

Ishavskokken Kjell Frode 
Hoem fylte  48 år 15. 
mai i år. Det ble feiret 
med overraskelseskake, 
som delvis ble bakt i 
skjul på radiorommet. 
Kjell fikk en plaket laget 
av lokale kunsteren 
Amund Fredlund, i gave 
fra besetningen. 
 
 

Bursdag! 
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     Uansvarlig redaktør: Kåre Holter Solhjell             Hopen Times er en uavhengig avis og står ikke inne for noe som helst. 

April svikter aldri på 
Svalbard, i følge en 
sjarmerende dame på 
Bjørnøya.  
 
Og for Hopen har dette 
stemt særdeles godt 
april 2012. Måneden har 
vært preget av pent og 
kaldt vær, havis og 
isbjørn. 
Snittemperaturen har 
ligget på –8.0 grader, 3,3 
grader over normalen. 
Dette gjør april til den 
desidert kaldeste 
måneden denne 
vinteren.  
 
Med kulda kom også 
havisen og med den 
isbjørnen. I april gjorde 
besetningen på 
stasjonen 36 
observasjoner av 
isbjørn.   
 
April er også måneden 
hvor fuglene for alvor 
begynner å komme 
tilbake. Polarlomvien har 
riktignok satt sitt preg på 
himmelen siden slutten 
av februar, mens krykkja 
har fylt opp fjellet sør for 
stasjonen siden slutten 
av mars. Tjatringa fra 
alkekongen preger til 
tider fjellet på nordsiden.  
 
   
  

Vinteren kom med april! 

 

 

 

Snøspurven er den eneste sangfuglen på Hopen og er ett sikkert vårtegn. 

Afterski og 15-kaffe kombinert. Påsken var ikke den beste i år, men utover i april ble det mange 
dager med påskestemning.  

En av de lokale innbyggerne innom på høflighetsvisitt. 

Vårtegnet framfor noe, 
snøspurven, dukket opp  
i midten av april. Disse 
småtassene kommer 
flyvende fra steppene 
nord for det Kaspiske 
hav. Ved stasjonen får 
de spise seg fete på 
diverse frø som blir lagt 
ut til de utenfor 
stuevinduet.  
 
28. april dukket også 
kortnebbgåsa opp, 2-3 
uker for tidlig. 
 
 April har også blitt den 

store turmåneden denne 
sesongen. Det meste av 
øya har blitt besøkt, 
utenom Småhumpen 
som har vært for isete 
for motivasjonen. 
Nordenden har blitt 
besøkt 2 ganger, både 
oppe på fjellet og nede 
ved havet. 
Stasjonssjefen og Tyson 
står for den 
prestasjonen. De kom 
seg riktignok ikke i land 
på den lille stranda som 
utgjør det nordligste 
 

punktet. Stranda var 
okkupert av 2 amorøse 
isbjørner så følget fra 
sør gjorde best i å holde 
seg ute på isen.  
 
 

 
Ett stolt øyeblikk for Kåre, Beisaren 
sett fra isen. 


