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Under flytting av badstua ble det oppdaget et sluk i det ene hjørnet av stua. 
”Ikke rart det var gulvkaldt der” uttaler en noe forfjamset stasjonsbestyrer.  
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Ukjent sluk  
fram i dagen. 

Sommerens store flytteprosjekt 
avdekket en liten arkeologisk 
sensasjon. Badstua viste seg å 
være oppsatt med sluk! 
 
Ett av sommerens store prosjekter 
ved Hopen Meteo har vært å redde 
badstua fra å reise på sjøen. Vær og 
vind har opp gjennom årene brakt 
havet nærmere og nærmere og 
denne våren begynte brinkkanten å 
nærme seg undersiden av badstua. 
Dermed var det ingen vei tilbake, 
flyttinga måtte skje denne 
sommeren.   
 
Stua ble jekket opp etter alle 
kunstens regler og under denne 
operasjonen ble det klart at badstua 
hadde sine hemmeligheter. I det 
sørøstre hjørnet av badsturommet 
åpenbarte det seg 18 små hull i en 
metallplate. Under var det en 
oppsamlingskum med avløp ut fra 
brinken. Avløpet har opp gjennom 
årenes løp blitt tettet igjen og skjult 
for omverdenen.  
 
Etter litt research kom det fram at 
badstua i sin tid ble bygget som et 
vaskehus, eller eldhus. I 1953 
hadde ikke stasjonen dagens 
fasiliteter med dusj og badestamp. 
Dermed ble det bygget et hus for 
kles- og kroppsvask. I et slikt hus 
må det selvfølgelig være et sluk.        

Fornøyde med denne oppdagelsen 
fortsatte arbeidet. Den gamle 
fueltanksleden ble skjøvet under, 
badstua senket nedpå, traktoren 
koblet til og satt i revers. Hjulspinn. 
Badstua rikket seg ikke en 
millimeter.  
 
På forhånd var det klargjort at hvis 
ikke stua flyttet på seg så var det 
sjåførens feil. Så det var en smule 
missfornøyd sjef som i traktorsetet 
satt og klødde seg i skjegget. 
Heldigvis sitter stasjonen på solid 

fysikkkompetanse. Kraft ganger arm 
osv. Et taljesystem ble rigget med 
den ene enden forankret i traktoren 
og den andre på et hemmelig sted. 
Dermed klart for et nytt forsøk med 
traktoren. Sakte men sikkert ble 
kløtsjen sluppet ut, spenningen steg, 
ville noe annet enn traktorhjulene 
bevege seg? Ja! Sakte men sikkert 
gled badstua over tundraen mot sin 
nye plassering 5 meter vestover.
Forhåpentligvis trygg for bølgenes 
krefter de neste 30 årene. Hopen 
Times holder deg oppdatert.  

Bjørn Ove og Espen tester at badestampen er tett etter flyttingen. Det meldes om flotte badeforhold og 
en betydelig bedret utsikt nå som man kan se havet. Badstua har for øvrig fått seg et strøk maling.   

Hopenstemmer 
hørt. 

Muligheten for å få gjort sin 
borgerplikt ved valg, er liten som 
Hopenbeboer.  
 
Heldigvis tar Sysselmannen affære i 
valgår og tar med seg stemmeurnen 
rundt til utestasjonene slik at 
besetningene der kan få 
forhåndstemt. Det meldes om 100 % 
oppmøte, en nedgang fra 200 % ved 
forrige valg. Det skyldes at 
stemmepersonalet denne gangen 
ennå ikke hadde tatt sine valg. I 
hvert fall ble det en hyggelig 
valglunsj med påfølgende kake og 
kaffe.      

Stasjonsbestyrer Kåre Holter Solhjell avgir sin forhåndstemme. Personalet fra 
Sysselmannen passer på at valget forblir hemmelig. 
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Seilsommer. 
I løpet av en 3 ukers tid fikk 
Hopen besøk av hele 2 seilbåter. 
 
Først dukket Lux BZ fra 
Longyearbyen opp, med 6 spreke 
karer på vei til Kristiansand om bord. 
Oppegående som de var, så hadde 
de meldt fra om sin ankomst i god 
tid i forveien. Dermed hadde 
gjengen på øya fått god tid på seg til 
å tenke ut hyggelige aktiviteter for 
oppholdet. Det er jo ikke ofte seilere 
kommer innom Hopen, så litt ekstra 
ishavsgjestfrihet fortjener de som  

dukker opp. Grillen ble derfor fyrt 
opp og ishavkokken Bjørn Ove
tryllet fra en grilllunsj som varmet 
nyvervede medlemmer av 
nakenbadeklubben. En guidet tur til 
Johs hytta ble det også tid til før 
kursen ble satt sørover.  
 
Neste båt var nesten i fjæresteinene 
før den ble oppdaget. Men hvilken 
båt det var! ”Dagmar Aaen” har en 
fantastisk historie bak seg. Bygd i 
Danmark i 1931 for Grønlandsfart 
og har siden 1988 fungert som 
ekspedisjonsskip med eventyreren 

Arved Fuchs bak roret. De to har 
sammen seil både Nordøst- og 
Nordvestpassasjen, vært rundt 
Svalbard flere ganger, kosetur i 
Antarktisk, flere turer til Grønland og 
både hit og dit. Fuchs var for øvrig 
førstemann til å gå til Nordpolen og 
Sydpolen samme år. Søk opp båten 
på internett for mer om denne 
fantastiske skuta.  
 
Hopen har selvfølgelig vært høyt 
oppe på ønskelista i alle disse 
årene. Og endelig åpnet 
Utilgjengelighetens øy sine armer. 

Gjestfriheten er det ingenting å si på når det kommer langveisfarende. Ishavskokk Bjørn Ove Finseth 
skjærer opp et helgrillet svinebryst mens vaktsomme øyne følger med på at ingenting går til hundene. 

Omtrent slik må utsikten mot transportskipet for 
Hopefarere vært for 100 år siden. Dagmar Aaen. 

I en tidligere utgave av Hopen 
Times kunne vi lese at kokken  i 
vinterbesetningen 2013 fikk 
julegaveønskene sine oppfylt 
om Justin Bieber-effekter som 
sengetrekk, putevar og pute 
med bilde av Justin Bieber. 
 
Dette var hans aller største ønske 
for jula 2012, derfor var undringen 
stor da påtroppende kokk 
oppdaget at Bieber-effektene lå 
igjen. Da kokken kom på lugaren, 
skinte smilet til Justin Bieber i mot 
han fra senga. ”Jeg lurte på om jeg 
skal skifte sengetøy med en gang, 
men skulle gi Bieber en sjanse”, 
uttaler kokken, som ønsker å være 
anonym, til Hopen times. Men det 
tok ikke lang tid før han opplevde 
urolige netter og våkne midt på 
natta etter marerittlignende 
drømmer. Det tok et par uker før 
han fant ut hva det var han drømte  

om. Drømmene inneholdt strofer 
som ’Baby, baby’,   ’ With you, 
shawty with you, with you under the 
mistletoe’ og ’ ne-never say never’
som gikk igjen og igjen og med et 
stort hylende ungpikekor med 
skimrende stemmer. 
 
Dette ble for mye for kokken, og til 
slutt havnet Justin Bieber i 
vaskemaskinen og lagt pent bort i 
sengetøyskapet. ’Dette var for tøff 

Justin Bieber-mareritt på stuertlugaren. 

Bieber på senga.     Tekst og foto: Stuert Bjørn Ove Finseth. 

kost, for en gammel kar som meg’ 
uttaler kokken i en kort kommentar 
til Hopen Times. ’Jeg vurderte å ta 
kontakt med Tom Strømnæs i TV
Norge og få han til komme med 
åndeutdriverne i programmet 
’Åndenes Makt’, men det kunne jo 
vært moro å vært like berømt som 
Bieber da’. Freden og roen har atter 
lagt seg på stuertlugaren, til og med 
gammelspøkelset der har ikke gitt 
lyd fra seg siden. 

Kurs 
Kurs i hvordan en går 
opp i en båt og ut av 

båten iført 
overlevingsdrakt holdes 

på Hopen Beach. 
Erfaren kursholder, med 

mange spektakulære 
måter hvordan en ikke 

skal gjøre det, vil 
forklare og 

demonstrere. 
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Rundkjøring under 
prosjektering på 
kjøkkenet. 
I sommer har det til 
tider vært trafikkaos i 
området rundt 
kjøleskapet og 
oppvaskmaskinen 
etter måltidene. For å 
bedre flyten av folk, 
oppvask og matrester 
er det satt i gang en 
forprosjektstudie for 
rundkjøring. Forslaget 
om lysregulering ble 
forkastet etter forstudie 
av grunnforholdene.  
 
Nytt navn på 
kaldtlageret.  
Lagerbygningen på 
Hopen, populært kalt 
kaldtlageret, står foran 
en navneendring. Fra 
før av inneholder 
bygningen lager og 
trimrom. Når det nye 
snekker-verkstedet / 
kinosalen står klart i 
løpet av høsten, vil 
bygget få navnet 
Hopen Flerbrukshall.   
 
Serviettstopp. 
Det er innført stopp i 
bestillinger av 
servietter til Hopen 
Meteo. med 
umiddelbar virkning 
grunnet overflod. 
Eventuelle unntak vil 
bli gjort for 
høytidsrelaterte 
servietter med motiv 
tilpasset 17. mai, jul, 
påske, bursdager, 
nyttår, pinse, 
St.Hansaften, Olsok 
osv.  
 
Hopen på nett. 
Hopen Meteo har fått 
sin egen hjemmeside. 
Sjekk hopenmeteo.no 
for timevise 
væroppdateringer, 
informasjon om 
kaffeforbruket, 
isbjørnobservasjoner 
og annet svada.   

Hopen – det skjer 
Fare for nye 
sammenstøt i 
Havnegata. 
Foreningen for 
Malerverkstedets 
Fremme (FMF) varsler at 
de vil gjennomføre flere 
demonstrasjoner for å 
tvinge fram et 
maleverksted i den 
gamle snekkerbua. 
Snekkerbua er tidligere 
lovet bort til Filmklubben, 
men FMF er lei av sin 
bortgjemte tilværelse i 
kroken ved vanntanken 
og lover kamp om de 
framtidig ledige lokalene. 
 
Festivalhøst. 
Når sommerens 
festivalliv på fastlandet 
roer seg, tar aktiviteten 
seg opp på Hopen. I 
løpet av høsten skal det 
arrangeres 3 festivaler 
på øya. 
Horisontfestivalen er 
først ut, med ”Føling i 
fjæra” som ett av 
hovedtemaene. 
Garnblåsefestivalen 
følger opp med blant 
annet en innføring i en 
garnblåses liv, debatt om 
metall kontra plast, 
utstilling av Hopens 
eldste garnblåse, 
konkurranse i 
garnblåsekasting med 
mer. Sist ut på 
festivalfronten denne 
høsten er Hopen 
Tverrnasjonale 
dokumentarfilmfestival. 
Temaet for festivalen er 
”Kamp for lokaler!” Hvor 
festivalen arrangeres er 
ikke klart ennå. 
 
Bjørnøyabryter skal 
monteres på traktoren.
Etter vårens lille uhell 
med traktoren på 
Bjørnøya, skal det nå 
monteres en bryter, døpt 
Bjørnøyabryter, mellom 
batteri og tenning på 
traktoren på Hopen for å 
unngå at uhellet gjentar 
seg.   

Hyttenytt. 
Beisarstua er i ferd med å oppnå overnattingstandard. 
I løpet av en lang dagsøkt gjennomført av Espen, Bjørn 
Ove og Kåre, ble taket renovert. Hele taket ble fjernet, 
ny isolasjon med vind og dampsperre ble lagt, før det 
ble pakket inn med de gamle blikkplatene ute og nytt 
panel inne. Ellers ble døren fra vindfanget og inn 
reparert, nytt gulv lagt i vindfanget, vindu samme sted 
reparert, ny ovn montert og hytta ble grundig ryddet 
både innvendig og utvendig. Nå gjenstår bare litt 
pipefiksing, innredningsdetaljer som madrasser, 
parafinlamper, soveposer og gass, før første 
overnatting etter renoveringen kan skje.  

Ted på plass i godstolen med 2 fungerende armer. Armstyrken er det ikke 
noe å si på etter 6 uker med gips, kaffekopp og kake løftes med den 
største selvfølgelighet. 

I slutten av april stabiliserte kaffeforbruket seg på 
gamle nivåer.  
 
Etter all sannsynelighet skyldes dette at 
meteorologifullmektig Ted Riise returnerte til stasjonen 
etter en liten tur på fastlandet. Som opplyst i forrige 
nummer av avis, tok Ted seg ned trappa på 
ureglementert vis, med brukket arm og 
rekonvalesensopphold på fastlandet som resultat.  
 
Med Ted tilbake henger duften av nytraktet kaffe over 
stasjonen både sent og tidlig. Med yndlingskoppen trygt 
plassert i hånden jobbes det nå med å bygge opp et 
skikkelig kaffebelegg i bunnen av koppen. Det forrige 
belegget ble ved et uhell vasket vekk (24 timers syrebad) 
under landloven. Skikkelig patina må til for den helt rette 
smaken av ekte ishavskaffe.  

Kaffegåten løst.
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Sigrid-standard på sommerkjøkkenet. 
Sommerens kokk ved Hopen Meteorologiske 
stasjon, Bjørn Ove Finseth, vet å svinge seg på 
kjøkkenet.  Etter kort tid ved stasjonen ble det 
klart at han har en ishavskokks blod i årene.  
 
Bjørn Ove gjør sitt beste for at arbeidstokken ved 
stasjonen skal få i seg nok smakfulle kalorier til å 
gjennomføre harde arbeidsdager. Alt lages fra 
grunnen av, selv hjemmelaget iskrem seiler inn på 
dessertbordet med den største selvfølgelighet. 
Inspirasjon hentes fra omgivelsene, for eksempel fra 
bakekonkurranser på TV. Ikke ueffent å kunne se det 
konkurreres i Budapestrull og toscapai på TV den 
ene dagen og få fasiten servert til 15-kaffen den 
neste. Så god er maten at en matglad kakemons av 

Internett åpner for nye næringsveier på 
Hopen. 
 
Fagarbeider Kaare-Martin Sandvik Ellefsen har 
funnet ut at internett er godt for mange ting. I 
mangel av ei skikkelig smie på Hopen, søkte 
han råd i det verdensomspennende datanettet. 
Der poppet det opp en duganes oppskrift og 
som seg hør og bør når noe skal lages, 
materialene kom fra søpla. En kassert 
trykktank, litt isolasjon, en gassbeholder, noen 
slangestumper og ¾ tommers stålrør, mer 
skulle ikke til før produksjonen av det første 
knivbladet var i gang. Det planlegges nå en 
egen eksklusiv linje med brukskunst av jern for 
salg i Velferden. Brukskunsten skal lages av 
skrapjern som dukker opp i fjæra.  

Meny for uke 30 ved Hopen Meteorologiske stasjon. En uke på det jevne. Onsdagen ble spolert av hytterestaurering.  

en stasjonsjef har følt seg tvunget til å øke 
treningsdosene for å holde seg innenfor rammene av 
bukselinningen. Hopen fyller for øvrig 400 år i år og 
det ryktes om at kjøkkenet har store planer for en real 
ishavsfest. Det vil bli servert retter som representerer 
hvert århundrets utvalg av mat på Hopen. Sild, 
vassgraut, vilt og multer er stikkordene.  
 
Kjøkkenet stiller for øvrig med lunsj, 15-kaffe og 
middag. Ukemeny er klar i god tid og kan sikles over 
ved kjøkkendøra.  
 
Sigrid-standarden henger forøvrig svært høyt og har 
tidligere bare blitt brukt en gang på ishavet. Det var 
da Sigrid Hanevold selv satte standarden. 

Internett-smia i gang.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høylydte demonstrasjoner i Havnegata. Tekst: Bjørn Ove Finseth 

Det var tendens til kraftige 
sammenstøt da tilhengere og 
motstandere av den nye 
snekkerbua, støtte sammen i det 
som skulle være en fredelig 
demonstrasjon som 
motstanderne hadde satt i stand i 
Havnegata. 
 
Det har i lengre tid grodd en 
misnøye om at 
klatrerommet/vedlageret skulle 
gjøres om til ei ny snekkerbod. 
Motstanderne som er sympatisører  

av Hopen filmklubb, møtte fulltallig 
opp og ga klart uttrykk for sin 
misnøye med utviklingen i saken. 
Paroler som ’Nei til ny snekkerbod’, 
’Vi vil ha kinosal NÅ!’ tente 
tilhengerne og utbyggerne av 
snekkerboden og det ble tilløp til 
konfrontasjon og håndgemeng
mellom dem. Men det roet seg ned 
etter hvert og de gikk hvert til sitt.  
 
En talsmann for motstanderne sier 
til Hopen Times at ’Vi har fått vist 
vår misnøye og motstand og håper 

at de som bestemmer snur i 
avgjørelsen om snekkerbod’. 
Ledelsen ved stasjonen uttaler til 
oss at de forstår filmklubbens 
argumenter men at avgjørelsen er  
tatt og er endelig. ’Filmklubben kan 
få overta den gamle snekkerboden 
når utstyret er flyttet over til den 
nye’, uttaler de en gavmild tone. ’Så 
stor som den boden er, så kan vi 
kun se ekstra korte kortfilmer der’, 
uttrykker Filmklubben, i en kort, men 
snurt, kommentar til Hopen Times. 

Hva skal det bli bak presenningen? Demonstranter fra begge fraksjoner foran den gamle kaldtlagergarasjen. Fra venstre: ukjent demonstrant 
fra Nordland, stuert Bjørn Ove Finseth, meteorologifullmektig Espen Halvorsen og stasjonsbestyrer Kåre Holter Solhjell. 

Lokalnyheter 
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Sommerens besetning ankom 
Hopen i siste halvdel av juni. 
 
De nyankomne er alle ferskinger 
på ishavet, men med den riktige 
tyngden til å sette spor etter seg 
på øya. Til å holde styr på det 
mekaniske, har VNN skaffet til 
veie en sementblander fra  

Kjøpsvik i Nordland, Kaare-Martin 
Sandvik Ellefsen, ekspert på 
badstuflyttinger og kongen av 
kjøkkenplattingen.  
 
Videre er Espen Halvorsen fra 
Stavern ansatt for å rydde i skuffer 
og skap. I tillegg har han et godt 
grep om hammeren og loser den  

nye snekkerbua i havn.  
 
Jobben med å sikre kaloriinntaket 
står Bjørn Ove Finseth fra Leksvik, 
for.  
 
Kåre Holter Solhjell rakk ikke 
avløsningsbåten og står 10 uker 
ekstra.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopen Meteo involvert i tåkelegging. Foto: Kaare-Martin S. Ellefsen 

En stor sammensvergelse er i 
ferd med å rulles opp på den 
såkalte tåkeøya Hopen. Er øya 
egentlig verdig sin status. 
 
Hopen Times kan etter lengre tids 
etterforskning, avsløre at den alltid 
tilstedeværene tåka i det nordøstlige 
Barentshavet produseres ved 
Hopen Meteo. Saken ble for alvor 
rullet opp etter at 
meteorologifullmektig Espen 
Halvorsen ble tatt på fersk gjerning 
mens han opererte en tåkeleggings- 
maskin. Det skal etter sigende være 
flere av disse rundt om på øya, med 
en kapasitet til å dekke havområdet 
Sørkapp-Barentsøya-75 grader N-
30 grader øst. 
 
Oppgaven med å produsere tåke 
har tilfalt stillingen som 
meteorologifullmektig og har vært 
hemmeligholdt for resten av 
besetningen. Halvorsen har, som 
meteorologfullmektigene før ham,  
 

blitt spesielt utvalgt av Vervarslinga 
for Nord Norge / Meteorologisk 
Institutt til jobben. Hans bakgrunn 
som gammel råner med burning 
som spesialitet, gjorde utslaget for 
at han fikk jobben. Effekten av 
arbeidet hans kunne for eksempel 
godt legge merkes til søndag 11. 
august. Da var Halvorsen på tur og 
det var strålende vær, helt fritt for 
tåke.  
 
Bakgrunner for skandalen som nå 
rulles opp, har sammeheng med at 
den globale oppvarming har ført til 
at det dannes mindre tåke i 
området. Mindre tåke ansees for å 
være konkurransevridende til fordel 
for Storm som på TV, hittil har vært 
elendige på langtidsvarsler for 
regionen (Svalbard er ikke med i 
langtidsvarslene Storm viser på 
TV2, tidligere omtalt av Hopen 
Times). En av årsakene til dette er 
at tåka forhindrer tolkning av 
forholdene på bakken ved bruk av 

satelittbilder. Dermed er det lokale 
observatører som gjelder, noe VNN 
har de beste av.  
 
VNN har med andre ord søkt å 
holde på hegemoniet sitt som den 
beste langtidsvarsleren for området 
gjennom aktiv tåkelegging. I en 
kommentar fra VNN uttales det at de 
er leie for det inntrufne, at det aldri 
var meningen at tåkeleggingen 
skulle bli blåst og at VNN beklager 
avsløringen på det sterkeste.  
 
Det vil nå bli satt i gang en 
opprydningsaksjon for å fjerne alt 
brennbart materiale på øya. Det vil 
bli satt ut egnede ovner til jobben og 
Halvorsen er allerede observert i 
fjæra på jakt etter materiale.  
 
Hopen Times har prøvd å få en 
uttalelse fra Storm, men som vanlig 
svarer ikke bedriften på forespørsler
fra avisa.   

Avsløringer 
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Espen Halvorsen tatt på fersk gjerning mens han fyrer opp et tåkeleggingsapparat.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Baksiden besøkt.                                                                                               Foto: Nils Aarreberg Juell  

for denne sesongen. Hopen Times 
har stor grunn til å tro at det blir 
mange turer i anlegget i kommende 
sesong på den ivrige utforkjøreren 

Senvinteren bød på flotte turer 
over det meste av øya. Særlig gav 
turen på vestsiden av Kollerfjellet 
og Johan Hiortfjellet, fine minner.  

Vestsiden av Hopen omtales gjerne 
som baksiden. Ikke mange langturer 
blir gått der, men område kan by på 
fantastiske turer langs isen i godt  

 vær. Her stiller kveldsola opp og 
bader naturen i et fantastisk lys. Til 
glede for Nils, Kåre, Bølge, Krækling 
og Gisle som fikk seg en flott tur.  

Dramatisk utforkjøring på Hopen!                      Tekst og foto: Bjørn Ove Finseth 

Den 16. juli stengte Hopen 
Alpinanlegg for sesongen pga. for 
lite snø igjen i bakken.  
Hardhausen Kåre benyttet 
anledningen til å sette utfor 
bratthenget på nordvestsiden av 
Werenskioldfjellet for siste gang i år. 
Hopen Alpinanlegg er helt unik, da 
skikjørerne må selv komme seg til 
toppen ved hjelp av apostlenes 
krefter og bære eget utstyr opp. Det 
finnes nemlig ikke skitrekk i anlegget 
pga. fredningsbestemmelsene på 
øya. Alpinløypa har sine utfordringer 
selv Åmodt og Kjus ville ha 
problemer med. Etter et par hundre 
meter med slak utfor på toppen, en 
sjarmøretappe, blir det en brå 
overgang til bratthenget der det 
omtrent går rakt ned. Det siste vi så 
av Hopens svar på Aksel Lund 
Svindal, var topplua som brått 
forsvant under kanten av 
bratthenget. 

Hopen Times fikk melding om at 
utforkjøringen gikk veldig bra og at 
utforkjøreren kom seg helberget 
ned. Han var bare litt skuffet og 
vemodig over at det var siste turen 


