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Det skaper bølger på Ishavet når det uannonsert mangler folk til 15-kaffen.  
Rene tsunamien ble da 15-kaffeveteranen Ted plutselig manglet i karnappet. 
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Økt fokus på HMS ved ishavstasjonene. 

Som ellers i samfunnet, har fokus 
på sikkerhet blitt et viktig tema 
også på Hopen. Nytt av året er 
innføring av et TOFS-skjema. 
TOFS står for ”Time-Out For 
Sikkerhet”. Skjemaet inneholder 
noen få spørsmål omkring 
skadepotensiale og eventuelle 
muligheter for å hindre skade. 
Skjemaet kan for eksempel finnes 
fram før man skal gjennomføre en 
potensielt farlig oppgave, 
eventuelt kan man ta for seg 
tenkte situasjoner over en kopp 
kaffe. Det er flere formål ved 
dette. Det ene er å få mannskapet 
til å stoppe opp de nødvendige 
sekundene for å stille seg selv 
spørsmålet om ”gjøres dette på en 
trygg måte”. Ett annet er 
erfaringsoverføring til senere 
besetninger og til de styrende 
elementer i Tromsø. 
 
Enkelte tema som blir TOFS`et 
kan virke i overkant banale og 
”selvfølgelig gjør man ikke slik og 
sånn”, ”sunn fornuft ordner opp” 
og så videre. Men etter hvert er 
det vanskelig å unngå å bli 
inspirert i forhold hva man kan ta 
en TOFS på.  
 
Plutselig innser man at små og 
tilsynelatende ubetydelige 
hendelser kan ha stort  
 

skadepotensiale. Som kokkens 
forslag om å blande torsk og 
tomater. 
 
En kjapp TOFS avdekket 
nakkesleng som skadepotensiale, 
som følge av å ha blitt ristet til 
fornuft av sindige finnmarkinger 
som har sterke motforestillinger 
mot torsk i tomat. Hvordan unngå 
skade? Ikke lag torsk i tomat.  
 
Måling av istykkelse har også fått 
sin TOFS. Her er det flere 
potensielle skademuligheter som 
er viktige å sette lyset på. Men av 
og til kan det være noe som er 
oversett. Etter siste tur på isen ble 
det konstatert at promping inne i 
overlevelsesdrakta utgjør en 
udetonert bombe og kan skape 
ragnarok når drakten blir tatt av 
inne i garasjen. Løsning? Ta av 
drakten utendørs etter lufting av 
indre organer.  
  
TOFS kan også brukes på det 
psykososiale miljøet. En enkelt 
TOFS har skapt harmoni og 
balanse i karnappet igjen etter at 
skjemaet ble brukt til å påpeke 
manglende lading av 
kaffetrakteren. Kanskje ikke en 
stor sak ved første øyekast, men 
viktig for den mentale helsen ved 
stasjonen.  

15-kaffen (eller tre-kaffen som vi 
sier) er en institusjon på ishavet. 
Frokosten er gjerne en ensom 
affære, lunsjen hender det man 
sover over, middagen lever sitt 
eget liv, mens tre-kaffen blir man 
savnet til. Så også en ellers stille 
onsdag i slutten av januar, to 
minutter på femten. Ted, av alle, 
var ikke å se, godt forankret til en 
stor kopp kaffe og en lenestol. 
Minuttene gikk, mens 
bekymringen blant resten av 
mannskapet steg for hvert 
pulsslag. ”Hvor er Ted?” … ”Han 
har da aldri kommet for sent til tre-
kaffen før?”… ”Kanskje han har 
ramlet ned en trapp?”. ”Men den 
har vi jo TOFS`et!” 

I samme sekund stasjonslederen 
åpnet munnen for å iverksette en 
letteaksjon, hørtes det tramping 
ute i gangen. Inn i stua kom en 
uforstyrret Ted. En tilstand han 
opprettholdt nøyaktig like lang tid 
som det tok å gjøre ham 
oppmerksom på at klokka var 
15:10. ”Ka farsken!”, viderefulgt av 
masse finnmarsk banning, for 
sterkt for sarte søringer, som 
utgjør størstedelen av avisas 
lesere. En rask titt på klokka på 
veggen, oppfulgt av en like kjapp 
titt på armbåndsuret, gav Ted 
forklaringen på den uhørte for sent 
kommingen. Armbåndsuret viste 
14:30! Nytt armbåndsur og greier!   

Ted kom for sent! Til 15-kaffen! 

Ted TOFS`er før han skritter videre til neste 
isflak.  

 
Det er ikke alltid like godt å vite hvor man har Ted.  
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Trenden med 
kort hår brer 
om seg. 

I forrige nummer av avisa kunne vi 
lese om en ny trend hvor 
størstedelen av besetningen etter 
hvert stilte opp nybarberte og 
særdeles korte på håret. Inspirert av 
dette har stasjonsjefen for første 
gang tatt maskinen i bruk på skallen. 

”Sommerbjørn” er et velkjent 
begrep på Hopen. ”Sommerbjørn” 
en isbjørn som har blitt igjen på 
øya etter at isen har forsvunnet 
etter endt vinter. Dette skjer år om 
annet. Da legger isbjørnen seg 
mer eller mindre ned og venter på 
at isen skal komme tilbake. 
Isbjørnen kan gå opptil 8 måneder 
uten mat mens den tærer på fettet, 
så en sommer og høst på Hopen 
trenger ikke å være så ille.  
 
I midlertidig har vinteren 2014 vært 
helt spesiell og gitt oss et nytt 
fenomen, nemlig en ”vinterbjørn”. 
Tidlig i januar hadde vi så vidt 
kontakt med isen nordfra, men 
etter hvert har den trukket seg 
kraftig tilbake og man må helt opp 
til Nordaustlandet for å finne noe 
særlig is. Og hva ble igjen på øya 
da isen trakk seg tilbake? Riktig  

gjettet. En isbjørn! Dermed kan 
Hopen Times presentere historiens 
første ”vinterbjørn” på Hopen. En 
skikkelig gla` nyhet!  
 
Isbjørnen har vært innom stasjonen 
noen ganger, men har foreløpig vist 
seg å ikke være veldig nysgjerrig og 

”Vinterbjørn”, nytt begrep på Hopen 
har tatt beina på nakken ved første 
hundeglam. Den er ellers god og 
rund og har antydning til en rustrød 
farge i ansiktet og på halsen, noe 
som kan tyde på at den har spist for 
ikke så lenge siden. Det er mulig 
den har klart å ta en hvalross, da det 
er en del av de på øya for tiden.  

  

Vinterbjørnen tok seg et lengre bad utenfor Vesthytta. Den svømte et stykke utover og foretok 
en del tykk, antagelig etter tang som isbjørner av og til spiser.  

Stasjonsendringer. 
Når man kommer tilbake til Hopen etter en tur på fastlandet, er det 
alltid spennende å se hvilke endringer på stasjonen som har blitt 
gjort i ens fravær. En av de mer påfallende endringene sommerens 
besetning har tatt seg til rette med, er en søppelbøtterokering.  
 
Uvisst om dette skyldes inspirasjon fra høstens sjakkdrama, så har 
i hvert fall søppelbøtta på badet blitt flyttet til teknikerlageret, bøtta 
derfra har havnet på toalettet i første etasje og den nye bøtta på 
badet stammer dermed, som observante lesere sikkert har gjettet 
på, fra toalettet.  
 
Den tidligere søppelbøtte-konfigurasjonen har en usikker 
opprinnelse og har vært den samme siden undertegnede første 
gang ble presentert for den for i 2004.  
 
Det spekuleres på om den nye konfigurasjonen skyldes et ønske 
om å ha en matchende søppelbøtte til det nye badet. Bøtta er hvit 
og står dermed bedre i stil med de hvite veggene og det grå gulvet, 
enn den gamle skittengule bøtta som var der før. 
 
For å unngå framtidige behov for å matche farger, stoffer og 
lignende, er alle oppussings og interiør- programmer på TV 
blokkert. Det samme er diverse nettsider som tar for seg slike 
sysler.    
 
Vinterens besetning gjør sitt beste for å bryte den nye trenden, ved 
å bruke umatchende håndklær. 

Etterlysning. 
Verkstedshåndbok (manual) og delekatalog til ambolt, type 

rustrød/sort, vekt 60 kg, montert på trestubbe. Ta kontakt med 
verkstedet på kanal 12. Hilsen anonym fagarbeider.  
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Isbjørnveddemålet 
2014. 
Resultatet av vinterens 
isbjørnveddemål er 
klart og vinneren ble 
Kåre! Den første 
bjørnen kom innom 
stasjonen før tippinga 
var unnagjort, så det 
ble gjettekonkurranse 
om når fjerde bjørn 
ville vise seg. Kåre 
gjettet 10. februar, og 
var dermed nærmest 
datoen 28.01.2014 da 
isbjørn nr. 4 dukket 
opp. 
 
Mediestorm rundt 
poteter. 
Etter et innlegg på 
stasjonens blogg om 
potetmangel, stod 
telefonen omtrent ikke 
i ro grunnet enorm 
interesse rundt 
hendelsen fra diverse 
medier. Først ut var 
NRK Nordnytts 
radioavdeling som ville 
ha ett intervju. Men 
disse mistet interessen 
da de fikk høre at 
friske poteter allerede 
var på plass. 
Svalbardposten 
derimot gjorde saken 
til toppsak på sine 
sider og NRK Nordnytt 
på nett forserte 
lanseringen av saken 
etter Svalbardpostens 
raske publisering.  
 

Hopen – det skjer 

Har du lest forrige 
nummer av Hopen 
Times? 
Antagelig ikke. For den 
utgaven ble bare trykket 
opp i få eksemplarer og 
lagt ut på hjemmesiden 
til stasjonen. Så sjekk 
hopenmeteo.no for å få 
lest høstens utgave av 
avisa. Hele 10 sider med 
nyheter om blant annet 
den nye snekkerbua, det 
nye badet og den nye 
kjøla!  
 
OL-banning. 
Nivået av banning og 
hissige utbrudd har økt 
kraftig i løpet av de 
første dagene med OL-
sendinger på TV. Dette 
skyldes ikke håpløse 
dommeravgjørelser eller 
utøver med dårlig 
sportsånd, slik man 
kunne tro. Reklamen er 
det store 
irritasjonsmomentet. 
Etter å ha TOFS`et OL-
sendingene på TV2, 
vurderes det nå å forby 
TV-titting under OL for å 
opprettholde humøret 
ved stasjonen.  
 
Observasjonsendring. 
Denne vinteren ligger 
det an til at antallet 
observasjoner av 
hvalross overstiger 
observasjoner av 
isbjørn. Det vil i så fall 
være første gang. 

Er du lei av å vente i månedsvis 
på nyheter fra Hopen? 

Sjekk 

hopenmeteo.no 
for løpende nyheter, bilder og 
video fra ishavsøya. Her finner 

du også eldre nummer av 
Hopen Times 

 
Denne ruggen lå på nedsiden av Johs hytta.  

Hopen-briller, 
ishavets ølbriller. 

Savnet. 
Har du sett tegningene til det elektriske anlegget i 

badstua? Disse er sterkt savnet, da det skal monteres ny 
ovn i gangen og det eksisterende anlegget er noe 

uoversiktelig.  

Leserbrev. 
Nå må det bli slutt på å kalle det nye snekkerverksted for 
”snekkerbua”. Verkstedet er i et rom i Hopen 
flerbrukshall og kan derfor ikke karakteriseres som ei bu. 
Jeg foreslår at nytt navn blir ”gammelvedskjulet” eller 
”gammelnygarasjen” eller ”nysnekker`n” eller ”snekker`n” 
eller ”snekkerrommet” eller ”snekkeravdelingen” eller 
”Rom 2” ”gammeltilhengergarasjen” eller nå som det 
bygges kano der, ”verftet” eller ”høvleriet” eller lignende.   
 

Det er en godt etablert sannhet at det er langt mellom 
damene på Hopen. Det kan gå mange måneder mellom 
hver gang kvinnebein tripper lett mellom snøfonnene 
her. Dette fraværet av feminin tilstedeværelse kan gi en 
effekt ikke ulik øl-briller. Effekten er at ens egne 
referanserammer for hvilke damer som er amorøst 
interessante, utvides i takt med tiden man oppholder seg 
på øya. Hopen-brillene settes på. Særlig er det damene 
på TV som blir flottere og flottere utover vinteren, Erna 
Solberg får glimt i øyet, drømmer om å bli løftet av 
Susan Goksør luftes og Linni Meister fremstår som 
reflektert og interessant.  
 
En skumlere effekt er at kvinnebekjentskaper der 
hjemme også begynner å lokke faretruende. Damer man 
tidligere har go`blunket litt til, kan plutselig bli en 
stormende avstandsforelskelse. Litt uheldig i disse 
Internett-tider, hvor kjærlighetsproklamasjoner bare er 
noen tastetrykk unna. De stadige reklamer fra dating-
industrien gjør jo også sitt for at en skjeggete polboms 
blir minnet på hva som venter der hjemme. 
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Sluknytt 

 

I den populære serien ”Nytt om Sluk og Slikt” kan vi i 
dag presentere det nyeste sluket ved Hopen Meteo.
For å være helt korrekt, sluket er ikke nytt og for å 
være helt korrekt, slukene er ikke nye. Det som er nytt 
er avløpet! 
 
I mange år har slukene i garasjen og maskinen vært 
kilder til irritasjon. Disse har samme avløp, et avløp 
som tidligere ble blokkert av snø og is og sjelden var 
mulig å åpne før langt utpå våren. Dermed har diverse 
fagarbeidere opp gjennom årene måttet slamsuge 
garasje og maskinrom for smeltevann etter snø som 
traktor og annet har trukket med seg inn. Dette har det 
nå endelig kommet en løsning på. For i høst ble det 
gravd ned ett 38 meter langt avløpsrør fra 
servicebygget med utløp i brinken mellom 
flaggstangen og bålplassen. Røret har varmekabel og 
har foreløpig vist seg å holde stand mot alt det den 
Arktiske vinteren har å by på av kulde, is snø og vind.  
  
Lite vites om selve gravingen, men framtidige 
besetninger er takknemlige for jobben! 

Hopen har, som tidligere skrevet 
om, fått ny snekkerbu. 
Spørsmålet alle nå stiller seg, er 
om det er aktivitet der? Og det er 
det! 
 
Med en skikkelig snekkerbu på 
plass har nemlig stasjonsleder Kåre 
Holter Solhjell, etter mange års 
 

tenking, endelig satt i gang med sitt 
drømmeprosjekt. Nemlig bygging av 
en kano. Kanoen bygges etter ”strip” 
prinsippet, hvor kanoen bygges opp 
av tynne trelister som så pakkes inn 
i glassfiber.    
 
Onde tunger skal ha det til at en 
kano ikke hører hjemme i  
 
 

Barensthavet og at det er kajakk 
som burde vært bygget. Men 
snekkerbua er litt for kort for et 
skikkelig kajakkprosjekt og kanoen 
som bygges er spesielt designet for 
å takle bølger. Kanoen er uansett 
beregnet til å brukes på de store 
floder på Østlandet og ikke i arktiske 
farvann.   
 

Høy aktivitet i den nye snekkerbua. 

Kåre knoter så godt han kan. Nærmere 150 timer ventes byggingen å ta. Det ryktes om at det også lages film av prosjektet.  

Det nyeste avløpet ved Hopen Meteo. Hvor tror du neste røropplegg 
kommer? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørnøya Meteo. under overvåking.   

Normalt plukkes det halvgode folk til 
tjeneste ved Bjørnøya Meteo. Men i 
år kan det virke som om 
Vervarslinga for Nord-Norge har fått 
bange anelser angående 
besetningen de har sendt oppover. 
Antagelig er det overvekten av 
trøndere og nordlendinger som har 
ført til at ledelsen i Tromsø har sett 
seg nødt til å ta noen grep. Kritisk 
masse er rett og slett for nære 
 
For å holde oversikten har VNN leid 
inn ett kamerateam fra NRK som 
skal følge besetningen gjennom 
vinteren. Direktesendte bilder går 
rett til kontorer til ishavskonsulent 
Jon Kolsum. I tillegg har VNN ansatt 
en tidligere tjenestegjørende i E-
tjenesten som sjef på stasjonen. Slik 
satser VNN på å skaffe seg nok 
informasjon til å holde den 
eksplosive cocktailen av trøndere og 
nordlendinger i sjakk. 
 

Som et biprodukt av overvåkningen, 
skal NRK lage en dokumentar om 
livet ved ishavstasjonen. Serien vil 
bli sendt utpå høsten.    

Utenriks / Diverse. 
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Ny og større snekkerbod betyr også muligheter for å 
produsere mer støv. Særlig er støvmengden påtrengende 
når stasjonsbestyreren får ett av anfallene sine og går 
berserk med båndsliperen. For å begrense skadene av 
støvproduksjonen, har met-ullmektig Geir Fossen tatt 
ansvar og montert skapdører foran hyllene under 
snekkerbenken. Dørene er laget av 5 mm. kryssfiner, 
montert med 3 cm hengsler og låsemekanismen er 
magneter, populært kalt sneppert, med 2 kg drakraft. 

Tiltak mot støv. 

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

Geir Fossen støvsikrer verktøyhyllene. 

 

To fotografer og en spesialist på hooligans overvåker horden fra nord ved avgang Tromsø.  

Det er også satt restriksjon på hvor 
mange trøndere og nordlendinger 
som samtidig kan besøke stasjonen. 

  

Hyttetur med 
tobakkabstinenser.
Under en hyttetur til Bjørnebo, klarte skårungen 
Kenneth det kunststykke å legge igjen tobakken sin 
på stasjonen. Utover kvelden ble savnet såpass 
stort at jakten på noe å røyke, tok overhånd. 
Resultatet ble en rullings av matpapir foret med 10 
år gammel appelsinaromatisert te.  

Kenneth i sitt mest desperate ishavsøyeblikk. Legg også merke 
til den flotte foringen rundt vinduet. Foringen kom på plass i 
sommer etter 8 foringsløse år!  


