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Apefeberalarm!  

Endelig 
kan 

badingen 
starte! 

 

 SVÆRT SMITTSOM 

SYKDOM 

For å unngå den 

viktigste 

smitteårsaken, 

promping, har 

Hudøystyret fått 

tak i et parti 

kork som deles ut 

på båten for å 

begrense smitte. 

IKKE TRO PÅ ALT TULLET MED AT PROMP 

ER FARLIG, SIER APE-ULF 

 - Jeg passer gjerne på øya om 

det er for farlig for lørenbarna 

å være her, sier Kaptein 

Krok med et sleipt smil. 

Den svært smittsomme sykdommen apefeber har brutt ut på Hudøy.  
Les mer på side 4 

GODTERIBONANZA 

En stor mystisk sekk har blitt oppdaget på 

Hudøy. Hudøynytt erfarer at denne er full 

av søtsaker som er mistet tidligere år.  

Les mer en annen gang 

Sjokktilbud 

fra Krok 
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Vi i avisredaksjonen trenger din hjelp til å 
lage en superbra Hudøyavis! Har du tips 
om hvor Kaptein Krok befinner seg, om det 
har skjedd noe spennende på øya, om 
hvem som har fisket flest krabber eller om 
noen som har bursdag, kan du komme 
innom Åsli og fortelle oss. Erlend, Hanne, 
Jostein, Arne, Cecilie, Alexander, Jörgen 
og Vebjørn sitter klare med penn og papir 
– vi tar også turen ut på øya, så ser du en 
av oss og har noe morsomt eller spennede 
å fortelle, er det bare å komme bort! 

 
 

 

 

PS! Vi er veldig dårlig på vitser og gåter, 
så har du noen gode på lager, så del de 
gjerne med oss. 

Kontaktinfo: 

Erlend:   95781999 
Cecilie:   92050675 
Arne:   91544707 
Jostein:  90185174  
Hanne:   90750417  
Alexander:  47271000  
Jörgen:  93801425  
Vebjørn:  92063409 

Tips avisa Hudøygeneralen har hverken bart eller 
medaljer, men et stort smil og kofferten full 
av forventninger til at årets tur til Hudøy blir 
moro for både små og store! 

Hudøys nye general, Tone Bjørke, har vært på 

Hudøy 3 ganger tidligere og synes 

det er så moro at hun allerede 

gleder seg til neste år! For mam-

maen til Tuva i 2A og Sander i 6D 

har det vært travle dager før avrei-

sen til årets Hudøytur, men med god 

hjelp fra styret står hun nå klar på 

brygga til å ta imot alle Lørenbarna.  

Hva gleder du deg mest til? 

– Å leke med barna, vannkrig, fiske 

krabber, godtefesten og Oliaden (lurer på om 

jeg kan prøve den trestokkbalanseringen i år, 

for den har jeg aldri prøvd ...

Hva gruer du deg til? 

– Hmmm ... er det noe å grue seg til, da?  

Kanskje det må være bøllestrekene som 

vanligvis 7. klasse gjør mot 6. klasse. Ellers 

må det bli hjemreisedagen, da. Alltid like trist å 

forlate Hudøy etter mange fantastiske dager 

med store og små! 

Har du noen gode råd til de som 

kommer til Hudøy for første 

gang? 

– Nyt alle timene og dagene! Til 

de voksne vil jeg si: Vær 

barnslig, lek med barna, senk 

skuldrene, og bli kjent med alle 

rundt deg. Dere barna må huske 

å leke, leke, leke og glede dere 

over store gressmatter å leke på, store krabber 

som digger å bli fisket opp ... og barnslige 

voksne som har all verdens tid til å leke med 

dere! 

Generalen er klar for lek og moro 

Hva gleder du deg mest 

til på årets Hudøytur? 

At den grønne 

mannen kommer, og å 

spise godteri. 

Frida Strand Løken  

3C 

 

Jeg gleder meg til 

å spille fotball, 

kaste vannballonger 

og krabbefiske. 

Joachim Johansen 5A 

 

Jeg gleder meg til å 

spise godteri og å 

fiske krabber. 

Herman Romsaas Løken 

1B 

 

Aktivitetsdagen og 

at noen blir 

klissvåt av 

vannballonger. Så 

gleder jeg meg til 

å feire Malins og 

Espens bursdag. 

Annbjørg Efskind 2B 

Melding fra krabbenes 

landsforbund (Hamar). 

 

Kilder våre 

journalister har 

grunn til å tro er ekte 

og troverdige, kan 

melde at krabbene, 

representert ved 

taske- og 

strandkrabbenes fagforening (TSF), har 

trukket seg fra årets krabbeforhandlinger. 

Forhandlingene, som fra før gikk på krabbegir, 

har nå stanset helt opp. Dette kan få alvorlige 

konsekvenser for Lørenbarnas opphold på 

Hudøy. Et av punktene i forhandlingene 

partene ikke klarte å enes om var nemlig 

punktet om ugunstige arbeidsforhold, knyttet 

til å bli fisket opp fra sjøen, tilbringe flere timer 

i en liten bøtte med svært mange kolleger, for 

å så å bli sluppet ut til kvelds. 

- Dette er krise, sier 

foreldrene til en 

femteklassing, som ikke 

ønsker å stå frem med navn. 

- Om krabbene holder seg 

borte mens ungene er på 

Øya, er det en lang tradisjon 

som blir brutt – det har 

sikkert noe med miljøvern å 

gjøre. Det er dypt, dypt beklagelig. 

- Vi nekter å la oss bruke på denne måten, 

sier Krabbe Krabbelars, talskrabbe for TSF. 

Det er lite som tyder på at partene vil krabbe 

nærmere hverandre. 



3 

Julius i 1B skal 
til Hudøy for 
første gang og 
spør 
veteranene 
Eivind, Tomine, 
Karsten og 
Vetle om råd. 

 
Julius: Hva må man ta med når man skal 
til Hudøy for første gang? 
Tomine: Godt humør! 
Karsten: En voksen. 
Vetle: Godteri til godteribordet! 
Eivind: Sovepose eller sengetøy. 
Sengetøy er best, det er senger der.  
Julius: Hvor mange godteribord er det? 
Vetle: Det er bare ett. 
Eivind: Men det er digert! 
Vetle: Og så må man ha med kosedyr. Og 
kosedyrene feirer bursdag. Det gjorde de i 
alle fall i fjor. 

Julius: Hva var morsomst i fjor? 
Vetle: Vi ble hentet av en traktor om 
kvelden og fikk kjøre rundt i pysjen. 
Eivind: Da så vi den grønne mannen. Han 
løp i 100 km/t. 
Vetle: Han beskytter og passer på oss. 

Julius: Hva gleder du deg mest til i år? 
Karsten: Fotballcup. 
Tomine: Fiske krabber. Og leke i solen. 

Julius: Har du noen spesielle tips til oss 
førsteklassinger? 
Vetle: Pass deg for huggorm. 
Eivind: Vær forsiktig når du går til vannet. 
Det er glatte kanter der. 

Tips fra veteranene 

Dagens bade-

temperatur: 

Kjempevarmt 

! 

Julius i 1B 

Vetle og Eivind i 3D 

Tomine og Karsten i 4C 

LØRENBARNAS HUDØYSANG 
MELODI: NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT 

JA, LØRENBARNA DRAR PÅ TUR  
MED BUSS OG BÅT OG JOGGESKO  
TIL MYGG OG UTEDO!  
TIL HUDØY, DET ER DRØMMEN VÅR  
ET KJEMPESTED PÅ DENNE JORD  
DER FANTASIEN GROR.  
VI SPILLER FOTBALL  
VI BADER OG LER  
KOSER OSS MASSE, JA KAN VI ØNSKE MER?  
SE DER FISKER EN RAMP NE´ VED VANNET  
MED EN VOKSEN SOM PASSER GODT PÅ.  
KANSKJE KOMMER DET KRABBER I SPANNET,  
ELLER FINNER DEN HELLER EN TÅ?   

REFRENG – VED FLAGGHEIS:  
JA, SÅ HEISER VI FLAGGET TIL ÆRE  
FOR DEN ØYA SOM VI SYNS ER FLOTT  
DET ER HER ALLE SAMMEN VIL VÆRE  
FOR PÅ HUDØY DER HAR VI DET GODT!   

REFRENG – VED FLAGGHAL:  
JA, NÅ STÅR VI OG MÅ FIRE FLAGGET  
FLOTTE DAGER PÅ DAGER VI FIKK  
TAKK FOR NÅ, TAKK TIL ALLE SOM LAGET  
HUDØY – NESTE ÅR SEES VI PÅ NYTT!  
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Mystisk skrekksykdom truer Lørenbarnas ferieidyll. Kaptein Krok sier 
han er oppriktig bekymret, og tilbyr seg å passe på Hudøy når barna 
blir syke og må reise hjem. 

Det skal være den skrekkelige sykdommen ”Grønn Apefeber” som nå 

truer Hudøyturen til Lørenbarna. Den forferdelige sykdommen er trolig 

ikke spesielt farlig, men om man blir smittet blir ansiktet grønt, man 

snubler lett og man begynner å bable på et merkelig språk. Selvutnevnt 

Apefeberekspert, Doktor Appendix Schnitzel, sier at barn er særlig 

utsatt, og at man kan få apefeberen dersom man puster inn 

prompelukten til en syk person. - Vi håper derfor spesielt at 

”prompekongene” Sniken og Snoken ikke blir syke, sier doktoren. 

Advarer mot padder og tær 

- Apefeber kan trolig også 

smitte via padder og sure 

barnetær. Jeg advarer 

derfor på det sterkeste 

Lørenbarna fra å spise 

padder, eller gnage på 

tærne til hverandre, 

sier doktor Appendix 

Schnitzel. Doktoren 

anbefaler at barna bør overlate 

Hudøy til noen andre i år. Han sier 

han og sykesøsteren hans, Mulla 

Dusk, kjenner flere som kan passe øya, 

og nevner i fleng Kaptein Krok som en perfekt øypasser.  

Bekymret Krok 

Da Hudøynytt tok kontakt med Krok var han uuuutrolig medfølende, og 

sa at han virkelig håper ingen barn blir syke. –I år har jeg overhodet 

ingen skumle planer om å knabbe øya fra snørrung…..ehhh, de 

hyggelige Lørenbarna, sier Krok. – Men om alle barna skulle bli syke og 

må reise hjem, og jeg endelig får hele øya for meg selv, så lover jeg å 

passe godt på den.  

Til tross for at avisen har vært i kontakt med Krok, har vi ikke klart å 

fastslå om han oppholder seg på Forsforøya, eller om han befinner seg 

et annet sted. I følge kilder som hevder de står Kaptein Krok nær, 

erfarer Hudøynytt at Krok har oppholdt seg mye sammen med noen 

mystiske hvitkledde personer den siste tiden, men uten at disse 

personene har latt seg identifisere. 

Spredt med ”skrekkprompesky” 

Etter det Hydøynytt erfarer har apefeberen, som er en 

skummel sykdom fra Afrika, nå spredt seg til Hudøy. 

Dette kan trolig ha skjedd via en såkalt ”transkontinental 

skrekkprompesky” eller muligens også via trekkpadder. 

Disse opplysningene kan avisen ikke få bekreftet fra 

Helsedirektorotet. I en kort pressemelding sier direktorotet 

imidlertid at man ikke kan utelukke en pandemi, og at de 

ukritisk vil vurdere å skaffe vaksiner til hele befolkningen. 

Vurderer full evakuering 

Hudøynytt vil følge 

utviklingen tett, og komme 

med nytt om den skrekkelige 

apefeberen straks vi vet noe 

mer. Doktor Appendix 

Schnitzel sier han og Mulla 

Dusk vurderer å starte en 

helseundersøkelse av 

Lørenbarna. - Dette er viktig, 

slik at man Krok av skade 

kan avsløre syke barn og 

starte en full evakuering av 

Hudøy så raskt som mulig, 

sier doktor Schnitzel. 

Apefeberalarm 

 

Ikke slikk på egne eller andres tær 

Grønn apefeber 

Svært smittsom 

sykdom i 

prompefamilien. 

Smitter gjennom 

prompelukt, 

padder og sure 

tær.Kilde:  

http://artigpedia.org/

wiki/Apefeber 

Ikke spis!! Kan spre smitte. 

Apefeber

alarm! 

Doktor Appendix Schnitzel advarer mot 

Grønn apefeber. Vil evakurere Hudøy. 

Er Krok for snill til at det er sant?  
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VÆRMELDINGEN    
 

Vestsiden sør for Bukta: 

Dvask vind, skuffende 

skydekke utpå dagen. 

Kysten Østråt-

Frydenlund: 

Dreiende vind til 

nord-sør. 

Østkysten: 

Tiltakende 

bygevirksomhet og 

strålende regn. 

Dalsøkka utenfor: 

Lettelse i 

antrekket utpå 

dagen 

Kaptein Krok  

er en ond, men 

nok så enkel 

pirat, som har 

som sin 

livsoppgave å 

forsøke å stjele 

Hudøy fra 

Lørenbarna.  Til tross for skummelt gode planer 

har han og hans hjelpere så langt mislyktes.  I 

fjor klarte han  nesten å ta over Hudøy med et 

forfalsket skjøte, men ble avslørt i siste liten. 

Barna skal likevel ikke være trygge, for enten 

han er i fengsel eller sitter på Fosforøya, der han 

bor i en nesten usynlig pirathytte, så er det en 

ting vi kan være sikre på. Krok gir aldri opp sin 

store drøm – å ta over Hudøy og kaste barna på 

sjøen. Kaptein Krok har flere onde venner som 

hjelper han med å stjele Hudøy fra Lørenbarna.  

Krok-e-dillene 

er Kroks vakre heiagjeng. MEN de er også 

skumle, for sangen deres kan trollbinde og 

forhekse barn og voksne. Krok bruker Krok-e-

dillenes evner til å spre sjørøverpropaganda. . 

Andre pirater og skurker som hjelper Kaptein 

Krok, om det ikke er for skummelt, er Kaptein 

Blåskjegg, Kjell Kjetting og andre 

småkjeltringer. 

 

Else eier Hudøy. 

Hun er litt svak 

for Krok, men vet 

at Krok er en 

sleiping som lett 

kan lure henne.  

Likevel går hun 

innimellom med 

på å danse med Krok på hemmelige steder på 

Hudøy. 

Sniken og Snoken er et underlig par som for 

det meste er snille, men de elsker godteri, og tar 

ikke fem flate øre for å stjele en godis fra andre. 

I fjor hjalp de Lørenbarna med å avsløre Kroks 

onde plan, men man vet aldri helt hvor man har 

disse karene. De kan lett kjennes igjen på 

dårlige tenner og en infernalsk prompelukt. 

Den grønne mannen  

er Lørenbarnas 

lynraske 

beskytter. Han 

har flere ganger 

hjulpet 

Lørenbarna mot 

Krok og snikete 

og snokete 

godterityver. Han 

er litt engstelig for 

folk, og derfor ser 

man han bare i 

korte glimt. 

Inngangen til 

hans 

underjordiske 

hulelabyrint er i et 

hult tre midt på øya. Han er rask som en tiger og 

grønn som en bregne, men om han er 

menneske, dyr eller litt plante er det ingen som 

vet. 

Den forbløffende blå 

ballerina  

er også Lørenbarnas 

venn. Den har sverget 

hevn over Krok, som 

gjorde at hun aldri kan 

bli en ekte ballerina. 

Den forbløffende blå 

ballerinaen har 

forbløffende magiske 

evner som har kommet 

godt med i dens evige 

kamp mot Kaptein Krok.  

De trillende trallende 

ballerinatrubadurene 

er ballerinaens hjelpere. 

De sprer glede og sang 

på øya, men bruker samtidig øynene sine godt 

for å finne tegn på at Krok er i gang med nye 

skumle planer. 

Huleboerne Ykk 

og Okk ble 

første gang 

observert på 

Hudøy i fjor. De 

er litt folkesky, 

men lette å 

påvirke om man 

kommer i 

kontakt med 

dem. 

Hvem er hvem på Hudøy? 

Kaptein krok 

Krok-e-dillene 

Kaptein Blåskjegg 

Kjell Kjetting 

Sniken og Snoken 

Den grønne mannen 

Else 

Den forbløffende 
blå ballerina 

Ykk (eller Okk?) 

- Bestemor hvor gammel er du? 
- Nei, det har jeg helt glemt. 
- Dra ned underbuksa di og se da vel. 
 - Nei sånn må du ikke si lille Per. 
- Jammen i underbuksa mi står det 
fire til seks år. 
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1. Hvem sang for Norge i Melodi 

Grand Prix i 2010 på Fornebu? 

A. Alexander Rybak 

B. Maria Haukaas Storeng 

C. Didrik Solli-Tangen 

 

2. Hva slags pulver lager  

Doktor Proktor? 

A. Prompepulver 

B. Nysepulver 

C. Kilepulver 

 

3. Hvem er programleder i  

Krem Nasjonal? 

A. Erik den røde 

B. Erik Solbakken 

C. Erik Solheim 

 

 

4. Hva heter gruppa til  

Magdi og Chirag? 

A. Carpe Diem 

B. Harpa di 

C. Kappa di 

 

5. Hva heter skoleassistenten som 
også er vaktmester på Løren 

Skole? 

A. Børre 

B. Gorgon vaktmester 

C. Gani 

 

6. Hvorfor kunne ikke flyene fly i 

vår? 

A. De var tomme for bensin 

B. Vingene hadde falt av 

C. På grunn av en askesky fra Island 

 

7. Hvem spiller Hanna Montana? 

A. Kylie Sirus 

B. Miley Cyrus 

C. Rihanna 

 

8. Hva heter presidenten i USA? 

A. Barack Obama 

B. Justin Timberlake 

C. Ronald McDonald 

 

9. Hvorfor er det viktig å 

resirkulere? 

A. Fordi de voksne sier det 

B. For å ta vare på jordkloden vår 

C. For å ha noe å gjøre 

 

10. Hva kan klype deg i tåa og 
smaker godt til middag  

(i følge de voksne)? 

A. Støvsugeren 

Quiz 

Hvem kan mest om litt av hvert, du eller vennen din som sitter ved siden av deg på bussen? 
Løsning på litt av hvert-quiz: 

1: C – Didrik Sollli-Tangen 
2: A – Prompepulver 
3: B – Erik Solbakken 
4: A – Carpe Diem 
5: C – Gani 
6: C – På grunn av en askesky fra Island 
7: B – Miley Cyrus 
8: A – Barack Obama 
9: B – For å ta vare på jordkloden vår 

10: C – En krabbe 

B. Kaptein Krok 

C. En krabbe 

 

Svaret finner du på et hemmelig sted. 
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Søvnløs Hudøynatt 
Kristine og Alexandra i 7e 

De snakket om det hver gang de gikk forbi oss. Jeg 
ville sagt de truet oss, men andre sa at de bare 
advarte oss. Jeg snakker om sjuendeklassingene. 
Som tradisjon på Hudøy har vi at sjuende klassingene 
får både døgne og vekke sjetteklassingene. 
Uheldigvis var jeg sjetteklassing det året. 
Vi gruet oss nok til de skulle komme, og likevel minte 
de oss på det hele tiden. De snakket om det helt til 
natten kom. 

Alt var så stille, stille og svart. Ingen sjetteklassinger 

visste noe, visste noe om hva de hadde i vente. Mens vi 

lå der så fredelig og sov, hadde vi ingen anelse om at 

sjuendeklasse var på tokt mot vårt hus. Øynene var 

blottet av hat, etter deres vannkrigtap. 

Utenfor vinduet sto de, sto der i flere dusin. De sto tett 

som sild i tønne, og ansiktet hadde det samme uttrykket 

som en med bekymringsfull byrde.   

Jeg våknet, og så meg forfjamset rundt. De hadde med 

seg grytelokk, og hadde selvfølgelig i tankene å vekke 

oss før de ble ordentlig onde. Ondheten hadde gått dem 

til hodet, og det varte ikke lenge før det braket løs. 

Rundt omkring bar det med illeluktende, vått gress, som 

kunne være farlig for mang en allergiplage. Jeg våknet, 

og så meg forfjamset rundt. 

Det ble ikke en søvnfull dans på roser, men en dans på 

djevelhorn. Det ble fort nysing og hosting blant elevene. 

Det ble et stort virvar fordi det var en som fikk 

astmaproblemer, og deretter pusteproblemer. 

Astmamedisinen lå nederst i baggen, og det tok lang tid 

før den kom til rette. 

De fleste hadde det forferdelig, unntatt en eneste person 

som fremdeles sov. Lukten trengte inn i neseborene 

som rene giften, og mange holdt nesten ikke ut! 

Jeg, Kristine, var blant de som var for den kvalmende 

lukten av vått gress. Det er her Alexandras pute kommer 

inn. For å bearbeide lukten, tok jeg hennes pute til 

nesen, og pustet gjennom den. Utrolig nok hjalp det, 

fordi Alexandra bruker et sterkt vaskemiddel, som lett 

kan bli forvandlet til et antigressmiddel, altså frihetens 

parfyme! 

Heldigvis var de voksne en stor støtte, og fikk bort rester 

av lukt og tilstand. Senere trengte søvnen seg på, og 

Ole Lukkøye kom på besøk. 

Neste dag: 

Alle ble enige om at sjuendeklassingene hadde vært 

dumme og hensynsløse, men de kunne ikke vite bedre! 

Det kom rett i avisen, og sjuendeklassingene fikk seg en 

lekse.I år er det vi som er sjuendeklassinger. Men vi vil 

være ”litt” snillere. Likevel må vi bare si:  

”SJETTEKLASSINGER, PASS OPP!” 

Når jeg gikk meg vill 
Når klassen min (6klasse) var på Hudøy hadde vi vært og fisket. Jeg var på vei 

hjem da jeg tok litt feil veier og jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gå. Det var jo 

ganske ille at det skjer mens alle sikkert ventet på meg. Det var litt dumt. Jeg 

håpet virkelig at jeg skulle kommet meg hjem når jeg først hadde gått meg 

skikkelig vill. Jeg fikk helt panikk og visste ikke hvor jeg skulle dra. Jeg fortsatte å 

gå rundt i skogen og jeg ropte og ropte men fant ingenting og jeg hørte ingenting. 

Det var dritskummelt. Men jeg hadde jo egentlig ingen grunn til å være redd. 

Øyen var ikke så stor. Problemet var bare at det var første gangen jeg var der. 

Jeg fortsatte å gå rundt i skogen og ropte etter hjelp. Det tok litt tid, men etter 

hvert begynte jeg å høre barn som ropte og skrek. Så da ble jeg skikkelig lettet. 

Jeg løp mot lyden, og jeg var dritglad for nå var jeg sulten å ville gjøre noe annet 

enn å trave rundt i skogen så jeg spurtet alt jeg kunne mot deg jeg trodde var 

klassen min. Når jeg kom fram til der lydene kom fra, var det klassen min, gjett om 

jeg ble glad. Det eneste problemet er at ingen etterlyste meg... Det var jo litt rart. 

Dette var en historie av da jeg gikk meg vill av Sivert BS, 7A.  

Potetkrigen 
Jeg, Bård Iver, Tord og Henry var på Hudøy i fjerdeklasse, vi så oss rundt på øya 

da vi fant et hull i bakken fullt med poteter. Tord kastet en av dem og traff en 

annen fra huset vårt. Dette tiltrakk andres oppmerksomhet og de kom for å se 

hvor vi hadde funnet potetene. I starten var det greit men så begynte de å kaste 

dem på oss. Vi kastet selvsagt tilbake og dermed startet krigen. Jeg ble truffet en 

del ganger og jeg skal innrømme at det gjorde sinnsykt vondt. Men jeg fortjente 

det fordi jeg traff jo en del andre og da. Etter hvert som kampen gikk ble det 

mindre hele poteter og flere potetbiter. Tord gikk også over på de andres lag. Vi 

begynte å tape akkurat da noen voksne kom og ødela all moroa. Jeg veit ikke om 

noen hadde sladra, men de voksne kom allikevel. Etter det fikk vi ikke kaste 

potetene og de sa til oss som med snøballkasting og alt annet ”dere kan treffe 

noen i øyet, vet dere”. Jaja, men etter det forsvant potetene og vi fant dem aldri 

igjen. 

Marcus Waters fra 7c 

Pirat Idol 

Det var første året på øya Hudøy, barnas verden, hvor det ikke er eller ville bli 

noen teite voksen-regler. Det vi hadde hørt så mye om! Det vi alle gledet oss til, 

både voksne og barn fra 1.-7. trinn. 

Vi hadde akkurat kommet inn i båten da en voksen trådde fram. Han sa de reglene 

som var for sikkerheten, hvilket hus vi skulle ha, og masse annet  

Det var som en evighet å sitte i båten. Det føltes som om båten ikke hadde lyst til å 

ankomme øya. At den bare ville at vi skulle sitte på pinebenken og vente på det 

som enten ville bli det beste, eller vårt verste mareritt... 

Astrid og Silvana tok oss i mot da vi endelig kom i land, og ønsket oss velkommen 

på en hyggelig og mystisk måte. Jeg undret litt på hvorfor. Visste jeg hva som ville 

vente oss, eller bare antok jeg at det kom til å bli supert 

Vi skulle være på Roa. Et fint, ganske smått sted, med utedo, hovedhus, jente- og 

gutte rom, og fotballbane pluss vollyballnett med ball, og lå langt fra stranda for oss 

småinger... 

Dagene gikk og gikk, med latter og sang. Før vi visste ordet av det var det 

mandag, og 3 praktfulle dager ute og inne, i gjørme og stranden, på utedo og i 

trær, på rottejakt og Krokjakt hadde gått. Så la vi oss. Vi hadde alt fått sett den 

Grønne Mannen, feiret Marias bursdag, og lekt med krabber vi hadde fanget. Alle 

sov trygt i hver sin seng. Ingen merket helvetet som ventet ute, og det som skjedde 

ville skje neste dag... 
(Fortsetter på side 8) 
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Bildekavalkade 

 

Dagen startet med kaos hos alle. Avisen kom og de voksne leste flittig 

som alltid. Men de fikk et stadig dystere ansikt for hver setning. 

Hovedoverskriften var: 

”Krok og hans menn har stjålet alle godterisekkene 

fra 1.-7. klasse. Han utfordrer alle Hudøys helter 

og heltinner til Pirat Idol! Denne meldingen la 

Kaptein Krok igjen: ”Dete kjer i dagg kloken fire. 

Møt åp omm du tørr! Vis ike ær derre noen 

piratpingleklysedoter af noen ekle styge klysebarn! 

Pinngler! Styge, ekle løren pingle klyser!” 

Alle barna løp som gale mot hovedhuset, inn på kjøkkenet, og stormet 

ned både kjøkkensjefen og hussjefen. 

  - Oww! Shit! sa en av guttene. Jentene bare hylte. Var det virkelig 

sant? Var alt det godteriet vi hadde kjøpt og tatt med for å kose oss 

med på denne kvelden borte? Måtte Den Grønne Mannen, Rosa 

Luks, De Tre Trillende Trallende Ballerinatrubadurene, og Den Blå 

Ballerinaen kjempe om godteriet? Eller var dette enda et forsøk på å 

overta Hudøy? Hva skjedde hvis de ikke vant? Ville det skje 

noe værre? Hvem var dommerne? Og ville Krok noen gang lære å 

skrive ordentlig? Alle disse spørsmålene delt på ca 55 unger og 

voksne, av både gutter og jenter, menn og kvinner. Det var ikke annet 

å gjøre enn å vente til klokken fire. Hvem visste hva de hadde i møte? 

  Da tiden endelig hadde sneglet seg forbi moroa, begynte alvoret. 

Alle var på plass presis klokken fire ved Elsebukta. Alle klasser, 

bortsett fra de usle slemme snikene og snokene… Piratene! Men hvor 

var de? Noen hvisket og tisket. Flere og flere… Men så… Noe som 

brøt den nesten-stillheten! Alle skvatt! Noen skrek. Alt var et eneste 

stort rabalder når kanonsmellet kom. Bak de store steinhyllene kom et 

sort og hvit flagg til syne. Ingen var i tvil. Nå var det krig, for dette 

flagget kjente de litt for godt. Alle sammen. Det 

hvite dødninghodet mot sin kontrast ble bedre synlig på nært hold. De 

gikk i land i spissen av en bukt som slyngte seg. De var nesten rett 

ovenfor noen av oss. Bare et kaldt klart vann skilte. Det var 

omkring 25m avstand. En fin kastemeter, for å si det sånn. Hvem 

visste hva de kunne finne på å gjøre på en så fin avstad? 

  - Hei! Se hvem som er her… De usle landkrabbene… Dere dovne 

dyr... Dere ekle små løren kryp! 

  - Buuuuuuu! ropte alle barna etter Krok sin usle tale. 

  - Vel… La oss se å få startet! 

  - Ja vel Krok! ropte en av piratene, som skulle være konferansier. – 

Våre dommere er: Astrid og Pål, og første ut er Sniken og Snoken. 

  Etter deres sang vise det seg at Astrid og Pål fortsatt var på vår side. 

Men hvor lenge... 

  Nr 2 vår en fra oss, og slik fortsatte det helt til piratenes tur var 

kommet... Pål heiet på piratene! Det var ikke til å tro! Alle begynte å 

bue. Astrid skjente på Pål. Men han ga dem en 9 fra 1-10. Alle var 

sure, som bare det! 

  - Ja haha, løren krek! Jeg vant! Vi leder og det er ingen flere 

utfordrere! Hudøy er endelig MITT! 

  Men så... Hørtes noe... Noe høyt og gjennom trengende... Alle skvatt 

til... Det var en ny kanon. Prøvde Krok å skyte på oss? Det var ikke 

mulig... Men det var ikke Kroks kanon. Det kom grønn røyk fra 

knausene... Og ut fra det fjerne... Kom en grønn hoppende mann? 

Var det mulig? Var legenden sann? Ja det måtte den være! For dette 

var ingen i tvil om! Det var den grønne mannen, Hudøys helt over alle 

snille helter! Og borte ved der det to dommerne satt, kom tre rare 

damer ikledd karatedrakt med rosa belte! Og der hvor den grønne 

mannen hoppet frem, kom nå tre trallende ballerinaer. Selve 

ballerinaen kom frem der hvor Rosa Luks kom frem. Nå var det krig... 

Den grønne mannen tok Krok, og jagde han over bord. Rosa Luks fikk 

piratene til å gjøre i buksa. Og de tre trillende trallende 

ballerinatrubadurene, med ballerinaen, tok seg av Sniken og Snoken, 

to feite lakris-karer. Alle slemme kom seg over i pirat skipet, og Krok 

sa: 

  - Dette er ikke over løren kryp! Jeg kommer tilbake! Hudøy og Else 

skal bli mitt! 

  Nå var alle barna glade! Alle ropte og sang, for nå skulle alle hjem 

og spise godteri og ha godteri fest! 

  Men var helvete over ennå? Krok ville vende tilbake og vi måtte ha 

våre våpner klare… 

Av Marthe Buer 7. klasse. 

(Fortsettelse fra side 7) 
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"Astrid! Nå er det ikke lenge til Hudøy. Lurer 
på om Kaptein Krok kommer?  
Hva tror du han finner på i år?" 
Dette har jeg hørt i gangene helt siden tidlig i februar 

fra dere elevene som grugleder dere til nok en 

spennende tur til Hudøy. Der skal vi bade og fiske 

krabbe mens den grønne mannen passer på oss i det 

hule treet sitt. Nå er vi endelig på vei!! Jeg gleder meg 

så mye at det kiler i magen. Og i år er vi så mange at jeg tror ikke selveste 

kaptein Krok greier å ta øya! 

Kroks Sang 

Jeg er Kaptein Krok 

Hudøys egen sjørøversnok 

Holder til på Fosforøy, 

Så du ser aldri meg. 

REFRENG: 

Hurlum hei 

Else og jeg 

Vokter vår skatt 

Som ingen får fatt på 

Rei rom rå 

Pass dere nå 

Jeg er mann 

Så det holder i bøtter og spann. 

Rundt i Hudøys 

skumleste farvann 

Raner jeg og røver jeg 

Så mye som jeg kan- 

REFRENG 

Else er min 

Deiligste dame 

Hun pleier jeg å danse med, 

Et hemmelig sted. 

REFRENG 

Inn på øya 

I bukta til Else 

Kommer jeg hver natt og 

Besøker min skatt. 

REFRENG 

Hvis det hender 

At jeg mister skatten, 

Da roper jeg ”Fy Søren” 

Til barna fra Løren. 

REFRENG 

Og når det lir mot 

Den svarteste natten 

Tar jeg tilbake 

Sjørøverskatten 

REFRENG 

Barna fra Løren 

Blir nok ganske sure, 

Men Kaptein Krok 

han går det 

Ikke an å lure 

REFRENG 

12 ½ TING DU MÅ GJØRE PÅ HUDØY: 
1. Fange en krabbe eller landkrabbe 

2. Le av vitsene til de voksne 

3. Score mål 

4. Bli kjent med enda flere i parallellklassen 

5. Spise mest mulig godteri på kortest mulig tid – og bare når du får lov av de voksne! 

6. La være å se på TV i fem dager 

7. Passe på at krokete kapteiner ikke får tatt øya fra oss 

8. Vasse eller bade i sjøen 

9. Hente kaffe til en av dem som jobber i Hudøynytt 

10. Sove på rom med gode klassevenner 

11. Delta på Oliaden 

12. Bli vant med tåfislukt 

12 ½ Hente en halv kopp påfyll med kaffe til en av dem som jobber i Hudøynytt 

OG MYE, MYE MER! 

 

GRATTIS MED DAGEN! 

Vi gratulerer Maria i 1A 
så masse med 7-
årsdagen! 

Hipp hipp hurra for Kjetil 

i 7E som blir 13 år i dag. 

Hilsen fra Else  

og Kaptein Krok 
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Høgda: 2 C+D 
Hussjef: Lars Bestum 
Telefon: 915 72 460 
Tlf hus: 33 30 34 31 

Vika: 7 C 
Hussjef: Ingri Østensen 
Telefon: 404 05 299 
Tlf hus: 33 30 34 42 

Stranna: 7 D + E 
Hussjef: Svein Morten Buer 
Telefon: 900 35 395 
Tlf hus: 33 30 34 43 

Bukta: 3. klasse 
Hussjef: Hanne Lenningsvik 
Telefon: 936 32 083 
Tlf hus: 33 30 34 39 

Roa: 6. klasse 
Hussjef: Anne Pedersen 
Telefon: 997 08 080 
Tlf hus: 33 30 34 36 

Støa: 2 A + B 
Hussjefer:  
Espen Stensrud (480 63 998) 
Linda Fraurud (930 87 666) 
Tlf hus: 33 30 34 38 

Norda: 5. klasse 
Hussjef: Siri Jønnum 
Telefon: 926 11 015 
Tlf hus: 33 30 34 40 

Sletta: 4 A + D 
Hussjefer:  
Wenche Verpe (900 42 288) 
Elin Haugland (993 21 577) 
Tlf hus: 33 30 34 33 

Lia: 4 A + D 
Hussjef: Nils Roe Fjørtoft 
Telefon: 924 09 909 
Tlf hus: 33 30 34 34 

Frydenlund: 1 A + B + D 
Hussjef: Hege Støre 
Telefon: 901 42 541 
Tlf hus: 33 30 34 32 

Østråt: 1 C + E 
Hussjefer:  
Erna Årsetøy (930 96 046) 
Liv Hilde Andresen (951 67 191) 
Tlf hus: 33 30 34 31 

Kaptein Kroks hule: 
Hussjef: Else 
Telefon: ukjent 

Åsly: 
Hudøynytt 
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Krabbe 

krabbe 

klo, i 

undiken... 

Viktige telefonnummer: 

General Tone Bjørke: 916 46 421 

Aktivitetsleder Kari Rigstad 91 55 07 68 

Førstehjelpsansvarlig Frode Willoch: 482 45 858 

Transportansvarlig Marius Thorberg: 906 86 522 

Matansvarlig Steinar Bredal-Thorsen 982 63 700  

Mobilforbud på Hudøy 

Det er ikke lov for barna å ha med mobil på 

øya. Det er heller ikke lov med DS, 

Gameboy, iPod, iPad eller andre typer 

elektroniske spill. Hvis du likevel har med 

deg noe av dette kan du levere det til en av de 

voksne som kan passe på det, slik at det ikke faller i 

hendene på Kaptein Krok 

Baderegler 

Alle elever i 1.- 4. klasse skal ha på seg redningsvest når de 

befinner seg nær sjøen eller i sjøen. 

Alle elever i 5.-7. klasse må ha levert skriftlig tillatelse til å bade 

uten redningsvest. 

Elever som skal oppholde seg ved sjøen skal ha med seg 

minimum en voksen fra eget hus. 

Ved bading: 2 voksne for inntil 15 barn. 

Full stopp for vannkrig 

på Hudøy? 

Departementet for vann og avløp vurderer å 

forby vannkrig på Hudøy.  

– Vannivået er 

rekordlavt! Det 

lille som er igjen 

blir drikkevann og 

tannpussvann og 

vaskehendavann, 

og er strengt 

forbudt å "kaste 

bort" på tullete 

barnslige vannkriger, sier Vetle Vannleik, direktør for 

Departementet for vann og avløp. 

Hvorfor er det så lite vann igjen på Hudøy? 

–Tja. Vi vet fint lite om dette akkurat nå, men vi har 

våre mistanker. Kaptein Krok er observert i Tjøme 

sentrum bærende på bøttelass med bøtter.  

Bøtter? Hva skal Kaptein Krok med bøtter? 

– Flere lokale vi har snakket med sier at de har hørt 

Kaptein Krok mumle noe om at han skal tømme 

Hudøy for vann ved hjelp av alle bøttene slik at han 

blir kvitt Lørenbarna for godt og øya blir hans, 

forklarer Vetle Vanleik. 

Men hva med alle de forventningsfulle barna fra 

Løren Skole – får de ikke lov til å ha vannkrig når 

det snart er sommerferie og de skal kose seg? 

– Tja, sier Vetle Vannleik og drar seg i barten, vi 

jobber som sagt med å løse mysteriet. Det er mulig 

vi har nok vann på Hudøy til vannkrig når alle barna 

kommer ned på lørdag.  


