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Den seriøse side

Yrkesnevroser på Hopen.
Alle yrker har sine gode sider og
mindre gode sider. Så også med
værobservatøryrket. Etter å ha
observert, bedømt og meldt ulike
skytyper i forskjellige luftlag,
nedbørstype og nedbørsmengde
og så videre, kan det lett bli for
mye for den ene og den andre.
Følgende scenario ble observert
og meldt av kokken en sen kveld.
Det må nevnes at kokken
befatter seg ikke med slik type
aktivitet i sitt daglige virke. Det
eneste som kan inne om vær på
kjøkkenet er tåkelegging med
vanndamp og fotokjemisk fog når
brødene blir brent i stekeovnen.

heltene rir ut av Månesigddalen
og inn i solnedgangen kan en
se en vakker kveldshimmel bre
seg ut på skjermen.
Det er da det skjer. «Det der må
være lave 1-ere, midlere 3-ere
og høye 8-ere», utbryter en av
karene. 2-3 sekunders stillhet
oppstod, kokken i sjokk, de
andre i dyp tankevirksomhet før
det ble en ganske så heftig
diskusjon om det var riktig. Alle
hadde
sin
oppfatning
og
bedømming av himmelen på

filmen. Enige ble de ikke, men de
syntes det var en god diskusjon.
Det er da det går opp for besetningen
at her sitter man å analysere himmelen
på en film i stedet for å kose seg med
filmen. Kokken konkluderer derfor
umiddelbart at besetningen har pådratt
seg en yrkesnevrose. Det skal bli
spennende å se om dette vil vedvare
og om en da kan si at de har fått en
kronisk yrkesnevrose eller ikke. Her
må en sette inn HMS-tiltak for at
situasjonen ikke skal forverres.

Stasjonsbesetningen sitter på
stua, benket foran TV’n og koser
seg med en gammel klassiker,
Indiana Jones og det siste
korstog. I sluttscenen når

Skyformasjon over Hopen 27.05.13. En typisk midlere 4 – Altocumulus lenticularis.

Besetningen var forsøkspersoner.
I forbindelse med utprøving av et
nytt hudprodukt fikk 3 av
besetningen
ufrivillig
prøve
produktet i forbindelse med et
besøk i badestampen i Hopen
badeland.
Christian, Espen og Bjørn Ove
tok et avslappende fredagsbad i
godt, varmt vann med tilhørende
drikke men var ikke klar over at
det hadde blitt helt i litt diesel i
badevannet.
I et forsøk på å få fjernet
dieseldråpene ble ei hel flaske
Zalo og ei hel flaske grønnsåpe
hatt i vannet og det ble satt

i gang fot og armbevegelser for
å lage skum som kunne lempes
over kanten.
Denne unike blandingen ga en
oppsiktsvekkende effekt på hud
og hår, og det lå en eim av
diesel, zalo og grønnsåpe i flere
dager over stasjonen.
Det glinset bra av de tre karene
også. En kjent produsent av
hudpleieprodukter ble kontaktet
og oppskriften utlevert. Etter
kort tids forskning og utprøving
kunne produktet «Hope – for
menn!» slippes på markedet.

Personalet på Hopen meteorologisk
stasjon er stolte over å ha deltatt i
utviklingen av et verdenskjent
hudpleieprodukt. Redaksjonen har
ikke klart å finne ut om personalet
fikk noen økonomisk kompensasjon
for å ha vært en så viktig brikke i
produksjonen, men vi kan bare
gjette oss til an noen dråper har
dryppet på dem.
Produktet
er
jo
sluppet
på
verdensmarkedet og har tatt en
ledende
posisjon
blant
hudpleieprodukter for menn.
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Gla` nyheter

Hopenmet.no en suksess!

Hopen Times sin redaksjon var noe skeptisk da det
ble klart at noen av de påtroppende medlemmene av
sommerbesetningen tilkjennega at det tenkte å lage
en heimeside for Hopen. Bjornoya.org var
motivasjonen og de hadde bestemt seg for at Hopen
skulle ikke bare være dårligere men heller bedre enn
rundingsøya der sør i tropene.
Espen og Bjørn Ove gikk i gang med å undersøke
mulighetene, sende forespørsel til Bjørnøya om hvor
de hadde laget siden sin og fikk gode tips om
hvordan det skulle gjøres. Leverandør ble kontaktet
og
bestilling
av
web-hotell
og
domenet
hopenmeteo.no ble foretatt.
Etter et par uker var det klart for å begynne å lage
struktur på siden.
Bjørn Ove hadde erfaring med dette fra før etter å ha
driftet sin skoles hjemmeside en periode. Etter noen
ukes intens skrivearbeid av Espen og Bjørn Ove ble
nettsiden presentabel og publisert for allmennheten.
Det ble sendt tips til aktuelle samarbeidspartnere
rundt omkring i tillegg til andre media. Flere lenket
siden fra deres hjemmesider.

Hopen Times sin utgiver, Hopen Telegrambyrå,
ble også ansvarlig utgiver av Hopenmeteo.no, og
redaksjonen i Hopen Times ønsket det nye
tilskuddet til mediekonglomeratet på Hopen,
velkommen.
Hopenmeteo.no har hatt stor oppslutning siden
den så dagens lys og mange har vært innom
sidene. Espen og Bjørn Ove har vært flittige i å
legge ut store og små nyheter fra dagliglivet her
på Hopen og responsen har vært utelukkende
positiv.
Nettstedet har hatt nesten 13 000 treff siden
oppstarten og 24 har lagt igjen en kommentar.
Nettsiden foreligger også som mobilvennlig
variant, noe som ordner seg selv når en går inn
via iPod eller Android-mobil. Så det er bare å
følge med hva som skjer på Hopen gjennom
hopenmeteo.no
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Avsløringer

Olympiske leker til Hopen.
Den olympiske ild er tent!
Jubelen stod i taket da det ble
kjent, riktignok via uoffisielle
kilder, at Hopen er foreslått
som sted for OL i 2020, og at
sjefen sjøl, Jaques Roggue,
har innrømmet at dette er et
spennende sted å arrangere
vinter-OL på.
De olympiske vinterleker skal i
februar 2014 arrangeres bare
noen steinkast sørøst for
Hopen, og redaksjonen har fått
med seg at russerne har klart å
slukke den olympiske ild opptil
flere ganger. Da flammen skulle
fraktes opp til Nordpolen og
tilbake klarte de å slukke den.
Heldigvis
hadde
de
reserveflamme
slik
at
seremonien i Sotsji vil gå som
planlagt.
Det har også i lengre tid vært en
del uenigheter om Tromsø eller
Oslo skal søke et nytt olympiske
vinterleker.
Debatten
på
fastlandet
har
vært
temperamentsfull og til dels
hissig uten at noe konklusjon er
truffet ennå. I den rådgivende
folkeavstemningen i Oslo i
forbindelse med stortingsvalget i
høst, ble det et knepent flertall
for at Oslo skal søke.
Mens de krangler der nede på
fastlandet, har Hopen Times
den glede å røpe at Hopen er
foreslått å tildeles de olympiske
vinterleker i 2020. Og i jubelen
over
nyhetene
ble
den
Olympiske ild prøvetent på
Hopen. Det skjedde i høst da
Hopen Times utsendte overvar
prøvetenningen
i
Hopen
Badeland.
Forholdene på Hopen er av
sånn art at lekene kan legges i
løpet av hele første halvår av
2020. Alle konkurranser som er
avhengig av is skal foregå på
isen utenfor stasjonen, mens de
nordiske grener starter fra
stasjonsområdet.

Så nå er det bare å krysse fingrene
for at den endelige avgjørelsen blir
tatt til fordel for Hopen i 2020.

Den olympiske ild virker som den skal
etter prøvetenning i høst.
Hopen kan allerede skilte med at
flere av sportsanleggene er på
plass eller kommer på plass i løpet
av vinteren. De alpine grener
legges til Hopen alpinsenter der
påtroppende stasjonsleder så sent
som i juli satte utfor i løypa.

Hopen Alpinsenter

Gla’nyhet fra
garasjen.
Nyinnkjøpt hovedstrømbryter til
traktoren, såkalt «Bjørnøyabryter»,
ble
montert
av
servicemann i forbindelse med
at sommerbåten var innom.
1500-timers service ble tatt i
samme farten. Fagarbeider er
strålende fornøyd med service
og montasje, men er en smule
misfornøyd med at vindusvisker
og kjørelys bak på traktoren
ikke lenger virker.

Tyson gleder seg til de olympiske
leker, men det er lite trolig at han får
oppleve dem, dessverre.
Det er planlagt skiløype fra
stasjonen, og den går opp på
Bjørnsletta
og
nordover
på
Bjørnstranda. Ved enden av
Bjørnstranda snur løypa og går
opp på Bjørnsletta igjen før
utøverne står overfor den største
utfordringen,
«Mørdarbakken»,
opp Werenskiold. Så går løypa
ned igjen men med en innlagt
skarp sving som i Lahti midt i
bakken og renner ned til
stasjonsområdet igjen.
Skiskytterne
tar
turen
om
Polarbjørn skytebane.

Systematisk feilsøking viste at
dette ikke hadde noe som helst
med installasjonen av nevnte
«Bjørnøyabryter», men desto
mer med av irrete ledninger.
Reparasjon av nevnte ledninger
førte til at visker fremdeles ikke
virker og at samtlige arbeidslys,
samt
varmeapparat
er
midlertidig
ute
av
drift.
«Arbeidet fortsettes i mørk
fortvilelse», følge fagarbeider.
Han har redaksjonens fulle
sympati for situasjonen og vi
avventer beskjed om at feilen er
rettet og at traktoren fungerer
som den skal.
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Hopen & Kanari

Hårfint fra Hopen
Hopen er ei konservativ øy. I hvert fall når det
gjelder hårmote. Hvis en tar titt på bilder av
tidligere besetningskontingenter, så ser en at
hårfrisyrene er de samme. Frodig er vel et
dekkende begrep der hårtustene flyter opptil flere
desimeter opp fra hodebunnen. Og ansiktene er
dekket av samme hårpryd med viltvoksende
kaskader av brunt, sort, grått og til og med hvitt
skjegg og bart. Ekte polarhelter skulle etterlignes.
Det skulle vises at en hadde bodd mer enn 6
måneder ensomt ute på ei øy i Barentshavet.
En skulle tro at ute i ishavet, milevis fra folk, ville
ikke sivilisasjonens gleder og overflodsgoder nå
fram. Men her må en nok skrive om historien nå.

fagarbeider Kaare-Martin Ellefsen dukket opp
med blank skalle noen dager senere. Nå skal
det sies at han hadde prøvekledd denne moten
tidligere i høst, og det måtte ha falt i smak.
Nå kan en vel si at moten med kort hår har
etablert seg på Hopen etter disse to
hendelsene, for bare etter et par dager dukket
kokken opp med bare spor av korte hårstrå
stikkende opp fra hodebunnen. Det skal ikke
lengre bli noe hår i suppa mens denne karen
bestyrer kjøkkenet.
Tiden vil vise om hårmoten endrer seg. Hopen
Times har en mistanke om at trender har en

Skinheads på Hopen. Foto: Espen Halvorsen

Etter 5 måneders isolasjon og tidvis gjengroing av
hår og andre ansiktsvekster, fikk noen av
besetningsmedlemmene nok. Om det var
hjemlengsel eller andre motiv som stod bak, vites
ikke, men en dag bestemte stasjonssjef Christian
Eriksen å stusse hekken, dog i moderat crew-cut
med lav hanekam. Espen stilte villig opp til å foreta
den høytidelige avdukingen av den nye hårmote.
Dessverre var ingen åndsnærværende nok til å
dokumentert hendelsen for ettertiden, så vi kan
ikke presentere noe bilde av dette. Men kilder kan
opplyse at det var litt av et syn.
Om dette var motivasjon eller om
konkurranseinstinktet våknet, vites ikke, men

tendens til å endre seg med tiden, til
(hår)røttene så å si. Besøkende vil vel igjen
oppleve å bli møtt av igjengrodde buskmenn
når de skulle finne på å sette sin fot på
Hopen.
Hopen Velferd melder for øvrig om dramatisk
nedgang i salget av hårprodukter som
shampo og balsam, noe som vekker
bekymring for den økonomiske framtida for
velferden. Vi foreslår at barberskum og
glansemiddel kan bli nye, attraktive
salgsobjekter fra Velferden framover.
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Midtsidebilder
På side 8 kan du lese om de nye lokalene vi har fått på stasjonen i løpet av høsten. Vi har den
glede å presentere et knippe bilder av disse rommene.

Snekkerbua har fått et lyst og innbydende design og gir god plass til håndverkssysler.

Det nye baderommet er delikat utformet og gir en god følelse i starten av dagen.

Kjølerommet ble
funksjonelt og gir god
plass til å lagre de varer
som må holdes kjølig.
Vegger, tak og golv er
lette å holde rene også
noe som gjør jobben til
kokken lettere.
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Driftsnytt

HMS-arbeidet tas på alvor.
Besetningen har til det fulle
bevist at de tar HMS-arbeidet på
alvor
på
stasjonen.
Å
gjennomgå sikkerhetsregler og
rutiner ved tiltredelse av jobbene
er ikke nok for å unngå skader
og ulykker. En må hele tiden
tenke på HMS i sitt daglige
virke.
Kokken ikler seg kokkeklær med
forkle, lue og sko som er lette å
ta av seg i tilfelle overdynking av
kokende væske. Kniver brukes
med
andektighet
og
foodprosessorer
og
andre
maskiner
med
roterende
gjenstander holdes på god
sikkerhetsavstand.
Når noe skulle sveises i
verkstedet var det viktig at
arbeidsprosessene
ble
gjennomtenkte
her
også.
Konklusjonen ble at når det
skulle sveises var en liggende
posisjon den mest gunstige med
tanke på å unngå brannskader,
ulykker og andre farefulle
kvestelser. Fagarbeider KaareMartin viser her hvordan en slik
posisjon bør gjennomføres.
På senhøsten ble det mye
snakk om manglende bruk av

Kaare-Martin i øvelsen liggende sveising.
Foto: Espen Halvorsen

Her har Espen hørselvernet i beredskap når jubileumsskilt
skulle males. Foto: Kaare-Martin Ellefsen
refleks på radioen og på
nettmedier. 7 av 10 nordmenn
på fastlandet bruker ikke refleks
når de er ute i mørket og flere
alvorlige ulykker hadde skjedd
fordi folk ikke hadde brukt
refleks.
På Hopen kan vi melde om at
det er 4 av 4 som bruker refleks,
med
andre
ord
100
%
oppslutning. Og det på et sted
med kun en navngitt vei,
Havnegata, og med kun to
maskindrevne
kjøretøy,
en

traktor og en snøfres. Så her
skulle det være lett å se
fotgjengere og annet løsøre som
måtte befinne seg i veien
Kanskje kan en bli litt vel ivrig
når det gjelder å forebygge og
iverksette beskyttende tiltak.
Meteorologfullmektig Espen ble i
sommer observert påmontert
hørselvern mens han malte
flaggstanga
med
malekost.
Mulig at han syntes at krykkja
og polarmåka ble for høylytt og
skingrende og at det var derfor
han måtte beskytte hørselen,
men redaksjonen stiller seg
undrende til dette. Men det er
godt å se at personalet vet å
beskytte seg.

8 Hopen Times 6. desember 2013

Nytt på stasjonen

Nye lokaler ferdigstilt på stasjonen.
I sommer og høst har det vært
stor aktivitet i å skape nye
lokaler og renovere andre. I
forrige nummer kunne vi
avsløre stor kamp om bruk av
den
gamle
vedog
klatreveggbua i kaldtlageret.
Kampen er avsluttet og
snekkerbua har sett dagens
lys. I høst kom Statsbygg med
snekker og elektrikere og
renoverte
badet
og
kjølerommet. Det ble en ny tid
for kokk og resten av
besetningen.

Så var det kjølerommet som
måtte til pers. Matvarer ble båret
ned på kaldtlageret, reoler
demontert og vegger ble revet.
Is ikke bare ute på havet om
vinteren men også i veggene
Det viste seg at veggene var
fulle av is og mugg så det var på
tide å renovere kjølerommet.
Det ble satt inn en frittstående
kjøleboks, noe mindre enn den
gamle, men den fungerer
utmerket. Glatt materiale i
vegger, tak og golv gjør det til
en drøm å holde hygienisk rent.

Nytt baderom og kjølerom.
Hus varer ikke evig, ei heller på
Hopen. Enkelte av rommene i
stasjonsbygningen trenger en
oppussing og denne høsten
stod badet og kjølerommet for
tur. Gleden var stor da innleid
snekker
kom
direkte
fra
Bjørnøya og satte i gang.

Bare unntaksvis hadde han
bistand i arbeidet, blant annet
med golvet og taket. Elektrikere
var her i høst og la opp
kontakter og lys slik at rommet
kan utnyttes til det fulle. Utstyr
og verktøy er flyttet over fra den
gamle snekkerbua av Espen og
Christian og er tatt i bruk i den
nye.

Lokalet er blitt romslig, lyst og
trivelig
og
med
gode
benkeplasser
og
lagringsmuligheter blir det nok
tilbragt mang en kveldstime i
mørketida for de kommende
besetningsmedlemmer. Alt fra
trefigurer,
lampefoter,
spekefjøler, padleårer og kanoer
vil materialisere seg under
kyndige hender.

Først
ble
baderomsinnredningen revet og vegg flyttet
inn mot såpelageret. Med
effektiv jobbing tok det nye
badet form, med lys og
innbydende innredning. Nytt
dusjkabinett ble montert. Det ble
en stor forskjell å gå inn på det
nye badet og ta en dusj
sammenlignet med det gamle.
En føler seg mye yngre og
huden ser ikke fullt så rynket ut i
det
nye
speilet.

Hopen
Times
gratulerer
stasjonen
med
den
nye
snekkerbua og håper på mange
spennende prosjekters tilblivelse
der
som
kan
behørig
dokumenteres og rapporteres i
kommende utgaver av Hopen
Times.

Snekkerbua
Etter lang tids tankevirksomhet
med påfølgende snekkering og
arbeidsinnsats, er den nye
snekkerbua ferdigstilt, og til og
med
tatt
i
bruk
som
veterinærkontor.
Takket være en utholdende og
nevenyttig meteorologfullmektig
Espen Halvorsen, har Hopen
fått et moderne og romslig
verksted for håndverksmessige
aktiviteter. Han har jevnt og trutt
jobbet med å lage gulv, isolere
gulv, vegger og tak, sette inn
vindu og dør og legge golv og
panel på vegger og tak.

Snekkerbua fikk en ilddåp som
lokale for veterinær når han var
her for å ta blodprøver av
hundene og fylle på med
rabiesvaksine.
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Lokalnyheter

Hopen – det skjer
Polarrev funnet død på
stasjonsområdet
Tirsdag 5. november midt på
dagen, oppdaget kokken at det
lå noe hvitt og ubestemmelig
ved rett utenfor karnappet. Det
lignet på en rev som lå der
men
fasongen
var
litt
ugjenkjennelig.
Christian og Bjørn Ove gikk ut
for å undersøke saken og det
viste seg å være en rev. Den
hadde blod på seg et par
steder. Reven ble lagt i sort
søppelsekk
og
forsvarlig
deponert på fryselager.
Sysselmannen ble umiddelbart
varslet av stasjonsleder i
henhold til retningslinjene. Det
ble klart at veterinær i Tromsø,
Harald Os, ville komme for å
hente
reven
samt
ta
blodprøver av hundene. En
fryktet at det kunne være
rabies og måtte derfor ta slike
forholdsregler.
Fredag 8. november kom en
delegasjon via Longyearbyen
med
representanter
fra
sysselmannen på Svalbard,
veterinær Harald Os og
journalist fra Svalbardposten i
helikopter.
Det
ble
tatt
blodprøver av alle hundene i
den nye snekkerbua og alle
ble
gitt nye
doser
av
rabiesvaksine.
Ikke
alle
hundene likte behandlingen de
måtte gjennom.

Reklame
Glem alskens midler for rensing,
glansing, styrking av hår.
Glem nymotens produkter som
renser, skrubber, rubber, styrker,
mykgjør og gir rett pH på hud.
Glem såkalte innovative hudkremer
som skal rette ut rynker, forebygge
at rynker kommer eller foryngre
huden.
Glem alle produkter som bruker
millioner på reklame på TV og
andre media.
Glem mudderbehandling, voksing,
blodigler og hudspisende fisk.
Kara på Hopen har i lang tid
eksperimentert for å finne et middel
som bevarer ungdommen og
hindrer utvikling av rynker og gir en
glatt,
blank
og
ung
hud.
Det nye vidundermiddelet
”Hope – for menn!”

Sjøtemperaturmåler ble tatt av
glefsende sjøis.
En vakker dag i november hadde
det kalde været omgjort noe av
sjøvannet til is. Is-sløsj lå og drev i
et tett lag 100 meter ut fra stranda.
En kan godt betegne personalet på
Hopen som pliktoppfyllende i
jobben sin, så også stasjonssjefen
når han hadde dagvakt. En av
oppgavene
er
å
måle
sjøtemperaturen
og
til
dette
formålet finnes det et termometer
som
er
bygget
inn
i
en
trekonstruksjon. Ei bøtte hengende i
ei snor slenges ut i havet og en
prøve av sjøen tas inn og oppi dette
legges måleinstrumentet.

er

Prøv Hope – for menn! når du tar
et bad og du vil oppleve en
umiddelbar
virkning.
Huden
strammer
seg
opp,
rynker
forsvinner, huden blir glatt og
skinnende og gir en umiskjennelig
duft
av
MANN.
Midlet
er
utviklet
av
høyt
kompetente
forskere
i
et
høyteknologisk forskningsmiljø og
utprøvd på personer i Hopen
Badeland. Noen dråper Hope – for
menn! i badevannet og det gjør
underverker.

En uke etter at veterinæren var
her fikk vi den gledelige
nyheten om at det ikke var
rabies. Skåret i gleden må
allikevel være den døde reven.
Var det revevalpen som
kokken
danset
med
på
Trollkaillen i sommer?

Middels badesesong i 2013
Dårlig vær med mye tåke, må få
skylden for at badesesongen ikke har
vært av de beste. Allikevel har 23
personer hoppet uti mer eller mindre
frivillig
i
ishavsvannet,
med
temperaturer mellom -0,4°C og
+5,4°C.

Lokale til leie.
Verksted på ca 8 kvm til
leie umiddelbart. Kan
egne seg til
snekkerverksted,
malestudio, filmvisning
mm. Ta kontakt snarest.

Denne sesongen kunne selvsagt ikke
måle seg med toppåret 2012 der hele
74 personer tok et bad og ble
medlem
i
Hopen
nakenbaderforening.
Totalt har 427 blitt medlemmer i
Hopen nakenbaderforening så langt
foreningen har vært virksom.

Det var i denne prosessen at
stasjonssjefen
opplevde
det
skremmende at is-sløsjen reiste seg
og glefset etter hendene hans. I
sjokk over denne behandlingen
forsvant termometeret ned i det
islagte havet og forsvant.
Stasjonssjefen kom inn lettere
rystet og sjokket stod å lese i
hvitøyet, dette var en skremmende
opplevelse. Det er derfor lovet
dusør for den som kan finne
termometere, død eller levende.
Det er i skrivende stund ikke
bestemt hva slags dusør det er
snakk om men det er helt sikker
ikke wisky on the rocks, kan
hemmelige kilder røpe til vår
utskremte medarbeider.
Noen dager senere skjedde det
igjen. Da skulle fagarbeider rydde
sammen båtstøa bestående av ei
taulenke med plastrør som båtene
glir på. Han la det i en plastdunk og
skulle hente den senere. I
mellomtida hadde isen glefset til
seg den også.
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Smånytt

Ny istid på gang!
I forbindelse med sommerbåten ble
det bestilt et nytt vidunder av ei
maskin. Og det var ikke ei maskin
som skulle brukes i garasjen,
maskinrom eller i snekkerbua. Neida,
det var kokken som fikk det for seg at
ei ismaskin kunne gjøre seg her oppe
i isødet.
Spenningen var stor da sommerbåten
ankom og om Jon på fastlandet
hadde bestilt maskina. Etter hvert
som varer ble levert på land oppdaget
vi at ismaskina var ankommet.
Forsiktig og med andektighet ble
vidunderet, ei STAFF Ice System fra
Italia, pakket ut og bruksanvisning
nøye studert. Maskina ble grundig
vasket og gjort klar for bruk. Nå skulle
det bli deilig iskrem i alle variasjoner.

Ei enkel oppskrift med fløte og
eggedosis ble først prøvd og
resultatet var ikke så aller verst. I
hvert fall satte de besøkende fra
sommerbåten pris på nylaget is til
friske jordbær og bringebær.

Etter lengre tids prøving og
feiling kom kokken fram til en
oppskriftsbase som fungerer til
de fleste smaker. I løpet av
høsten er det blitt produsert
mye is, blant annet med
smaker som vanilje, sjokolade,
bringebær, blåbær, jordbær,
banan og sjokolade, cognac

og kanel. Det er også laget sorbet
med smak av mango og appelsin.
Spesielt har nattvaktene satt stor
pris på at det er alltid fersk iskrem
på fryselageret. Om morgenene
er det ofte tomme isbokser å
finne.

Hopen i media
I løpet av sommeren og
høsten har Hopen blitt omtalt i
flere media. Bak dette står
kokken for. Han er en ivrig
deltaker i konkurranser i radio
og i andre radioprogram.
I sommer ble Reiseradion
tipset om at vi her oppe på
Hopen
bader
i
de
temperaturene vi melder inn
og
som
leses
opp
i
programmet. Derfor ville de ha
oss inn på direkten og vi måtte
bevise at vi bader når det er 5
grader varmt i havet her.
Stasjonsleder Kåre H. Solhjell
tok på seg overlevingsdrakt og
gikk et stykke ut i sjøen med
kamera mens Bjørn Ove og
Espen stod på land. Bjørn Ove
snakket med de i studio på
direkten og hoppet i havet rett
etter samtalen.
Kokken deltok omtrent hver
dag i NRK Nordpå sine
ettermiddagskonkurranser og
vant 3 ganger i løpet av
sesongen. Ved en av

anledningene
syntes
programledelsen i NRK at det
hørtes interessant å høre mer
om hva en ishavskokk driver
på med. Det ble da et intervju
på direkten der kokken fortalte
om øya, hva vi driver på med
her og litt om det å være kokk
her.
Senere
på
høsten
ville
produsenten av NRK Lønsj
også ha oss med på lufta. De
var også nysgjerrige på hva vi
holder på med her oppe. Kokk
Bjørn Ove stilte opp igjen og
redegjorde for virksomheten
her oppe.
Bjørn Ove har også sendt inn
flere bilder fra Hopen til NRK
Nordnytt og 4 av dem er blitt
vist på nyhetssendingen kl
19.45, rett før værmeldinga.
Svalbardposten
har
også
omtalt
Hopen
ved
flere
anledninger, oftest som kopi
av oppslag på hopenmeteo.no.

Kokk Bjørn Ove Finseth prøvesmaker
en ladning med blåbærkremis.
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