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Kobles til apefebersaken 
Truende Kaptein Krok observert av lørenbarn da de ankom Hudøy. 

Krok selv er taus om forbindelse til apefeberspesialist. Les mer på side 3 

Kaptein Krok 

Fangstmeldinger for Hudøy og de nære strandområder utaførr: 

Det meldes om sparsomme krabbefangster på første dag av sesongen. Ingen 

besetninger fra Løren har klart å fylle kvotene, og fiskerinærsynet er 

bekymret for årets fiske. Toppnoteringen er sju krabber på stampen, med 

medium lott. 

Det meldes også om stort fravær av blåskjell, noe 

som trolig skyldes at er brudd i tang- og 

tarifforhandlingene mellom Yrkesorganisasjonen for 

Skjell (YS) og Kråkebollenes Sentralforbund (KS). 

Myriader av blåskjell har derfor trolig forlatt 

Hudøyområdet, og er ventet til Elverum i morgen for 

å delta på en større bløtdyrsmarkering. 

Ferskere enn VG 

En våt start på årets Hudøytur 

Se mer på side 4 
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Redaksjonen i Hudøynytt har fått mange 
gode tips i løpet av første døgnet av 
Hudøy 2010, men er skuffa (og minst én 
av oss er til og med besviken) over 
mangelen på bestikkelser så langt. 
Redaktøren oppfordrer sine undersåtter til 
å legge inn årene, kaste ut badevannet 
eller splitte sine bramseil dersom ikke 
noen føler behov for å smigre oss med et 
eller annet laget av søtdeig i løpet av de 
nærmeste timene. Redaktøren sier videre 
at det er planlagt møter sånn omtrent rundt 
vanlig bolletid kl 12 eller rundt vanlig 
sjokoladekaketid kl 17. Det ryktes videre at 
de t  s e l vs agt  vank e r  sk ry t  i 
mandagsutgaven til de første som 
vaffelrører oss. 

 

 

 

For øvrig tar vi fremdeles imot tips med 
største glede. Huk tak i én av oss, stikk 
innom på kontoret eller ring et av numrene 
under. 

Kontaktinfo: 

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

redaksjonen 

Resultater fra  
VM i Sør-Afrika 
Sør-Korea – Hellas 2-0  
Et stusselig lag sto for enda en gresk tragedie 

Argentina – Nigeria 1-0  
Maradona gikk seiersbananas etter kampen 

England – USA 1-1  
Stor keepertabbe av Den Greene Mannen  
i Englands bur 

Klassiker: Norge – Brasil 2-1  
Rekdal scoret på straffe 

 

 

 

VÆRMELDINGEN    
 

Vestsiden sør for Bukta: 

13 grader og sky foran 

månen. 

Kysten Østråt-

Frydenlund: 

Kanonbra. 

Østkysten: 

Deilig vintervær. 

Varmt regn i kastene. 

Dalsøkka utenfor: 

En anelse trykkende 

stemning. Helt 

annerledes enn før. 

 

Gårsdagens nyheter 

for de voksne 
 Stordalens bryllupsgjester sang 

allsang på flyet  

 Presten koblet inn: 

- Ting flyr gjennom lufta 

 Vuvuzuelaen sender 

øreproppsalget til himmels 

 Kattunge med to ansikter 

 Tisset i naboens postkasse 

 Astrid er enkel og gratis 

 Slik lager du en steintrapp 

 Det skal IKKE regne på Kim 

Larsen 

Vellykket brannøvelse. Alle husene på Hudøy måtte øve på å komme seg ut i tilfelle brann. 

Etter det redaksjonen erfarer klarte alle husene testen med glans. På bildet kommer seg 

tredjeklasse-elevene ut av Bukta. 
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Husk å sjekke barna for flått 
om kvelden 

Avdelingsoverlege og Hudøylege Frode 

Willoch ble kjent med doktor Appendix 

Schnitzels uttalelse om farene ved Grønn 

Apefeber i gårdagens utgave av Hudøynytt. 

Der advarte Schnitzel om det han hevder er 

en farlig og svært smittsom sykdom, og 

anbefalte at lørenbarna må reise fra Hudøy 

om noen blir syke. Hudøylegen avviser så 

langt alle påstander fra Schnitzel.  

– Utsagnet baserer seg på ren gjetting. -Her 

trengs mer dokumentasjon, sier Willoch.  

–At apefeber spres med promp, padder og sure 

tær er noe jeg tar med en klype salt.  

Hudøylegen går faktisk så lagt at han sår tvil om 

sykdommen i det hele tatt finnes, og inviterer 

Schnitzel til en faglig debatt om saken. Han tar 

imidlertid ingen sjanser og har opprettet sykestue 

og forsknings-laboratorium på Støa.  

– Alle som mener at de er infisert med Apefeber 

må umiddelbart melde seg for meg, sier han til 

Hudøynytt. 

Blå Ballerina advarer 
Den selvutnevnte apefebereksperten, 

Doktor Appendix Schnitzel og hans 

sykesøster, Mulla Dusk, foreslo også i 

gårdagens avis at Kaptein Krok kan 

passe på Hudøy for barna. De mener 

Krok er en veldig god øypasser 

dersom lørenbarna må evakuere 

Hudøy på grunn av sykdom og 

smittefare. Den Forbløffende Blå 

Ballerinaen mener det ligger noe 

muffens bak hele saken med Grønn 

Apefeber.  

- Tull og fanteri  

om Apefeber 
Hydøys egen lege, Frode 

Willoch, kaller advarsler 

om Grønn Apefeber for 

ren gjetting og ville 

spekulasjoner. Den 

Forbløffende Blå 

Ballerinaen støtter legens 

vurdering, og advarer mot 

lureri og taskenspill fra 

Kaptein Krok, som ble sett 

i båt ved Hudøy lørdag 

ettermiddag 

–Jeg mistenker at Krok står bak hele greia, sier 

den og hopper noen sinte dansetrinn for å 

understreke anklagene sine. Ballerinaen støtter 

med det lege Frode Willochs skepsis til hele 

apefeberhistorien. 

Hudøynytt kunne i går bringe videre ubekreftede 

rykter fra kilder som trolig har gode kontakter i 

piratmiljøet om at Kaptein Krok skal være sett 

sammen med noen uidentifiserte personer i hvite 

klær. Den Forbløffende Blå Ballerinaen antyder 

at det kan være en 

forbindelse mellom Krok, 

doktor Schnitzel og 

sykesøster Dusk.  

–Jeg lukter taskenspill, og 

tror ikke akkurat at det er 

hvitruss eller engler Krok 

har hengt sammen med i 

det siste, sier den kryptisk. 

Taus Krok 
Kaptein Krok ble lørdag ettermiddag sett av flere 

voksne og barn da de var på vei med båt over til 

Hudøy. Krok var da i en egen båt og viftet 

truende med et sjørøverflagg mot båten med 

lørenbarn. Hudøynytt har gjort gjentatte forsøk på 

å komme i kontakt med Krok for å få en 

kommentar til at Den Forbløffende Blå 

Ballerinaen kobler han til apefebersaken, men 

har ikke oppnådd kontakt verken med telefon, 

fax, fiks, ropert eller røyksignaler. 

 

Avdelingsoverlege skeptisk til apefeber  

Grønn apefeber 

Svært smittsom 

sykdom i 

prompefamilien. 

Smitter gjennom 

prompelukt, padder 

og sure tær.Kilde:  

http://artigpedia.org/wiki/

Apefeber 
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Hudøy—Her er vi  

 

Over 600 elever, foreldre og LØA-ansatte 
fra Løren skole har inntatt Hudøy. Verken 
havarerte busser eller tunge regnbyger 
kunne stoppe den store gjengen fra å 
innta øya for 12. gang. 

Hudøynytt avla en prat med mannen som er 
selvskreven hussjef på Høgda, over 2 meter 
høye Lars Bestum. På spørsmål om han 
synes turen hadde gått fint og over all 
forventning, svarte Bestum ja. 

- Men jeg har en ting jeg vil si: Det er en 
utfordring for oss med utedoene som er 
tilknyttet huset. Det er separate skåler for 
tissing og bæsjing, og vi har ennå ikke 
funnet ut hvilken vei vi skal sitte for å gjøre 
de forskjellige tingene. 

Dette siste svaret ønsker Bestum å avgi 
anonymt. 
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Martine (5C), Markus (5B) og Lydia (5C) fra Norda ga seg ut på tur for å lete etter spor av den 

grønne mannen. Her er deres skumle historie. 

Vi var på vei bort til sletta, da vi 

plutselig så et snev av den 

grønne mannen.  

Han løp så fort at vi ikke så 

hvor han skulle. Men vi 

bestemte oss for å finne det ut. 

Vi trodde han var på vei til det 

hule treet, så vi gikk dit. Det var 

ingen der, bare en åpen luke. 

Vi bestemte oss for å gå inn. Vi 

kom inn i en underjordisk gang, 

og fulgte den hele veien til 

kjelleren i en kirke. 

Vi gikk rundt omkring i hele 

kjelleren helt til vi kom til en 

dør. Det var da Markus så den 

grønne mannen og pekte på 

ham. 

På oppdagelsesferd 
Disse førsteklassingene var ute og letet 

etter den grønne mannen da de ble stoppet 

av Hudøynytts utsendte reportere. Her er 

hva de gleder seg til på Hudøy. 

Hva heter du? Joel 

Hva har du funnet? Jeg 

tror det er et larveegg. 

Hva gleder du deg til 

aller mest?  

Å bade i sjøen. 

 

Hva heter du ? Håkon 

Hva tror du blir 

morsomt på Hudøy?  

Å finne Kaptein Krok. 

Men er du ikke redd for 

ham? Nei, jeg er ikke 

redd i det hele tatt. 

Bryllupsplaner 
Vi gikk en liten tur på øya. Plutselig 

fant vi på at vi ville gå inn i skogen. 

Da så vi et kjent ansikt. Det var Else. 

Vi satte oss oppi et tre, for vi ville jo 

ikke bli sett. 

Vi så at Else hadde på seg en fin 

kjole, og var dobbelt så sminket som 

hun pleide. Så kom Kaptein Krok i en 

plommefarget silkedress. Han hadde 

børstet håret til det skinte som solen. 

Vi så dem kysse ømt, og plutselig 

satte Kaptein Krok seg på knærne og 

fridde. Else ble rød i ansiktet og 

smilte. Så gikk de sin vei hånd i 

hånd.

Mer vet ikke vi, men det kan hende 

det blir et bryllup. 

Men det hadde vært krise for oss 

lørenbarn. For hvis Else og Krok blir 

mann og kone får Krok makt over 

Hudøy!!! 

 

 

 

 

 

 

 Jakten på den grønne mannen 

Femte-siden 

Av Emma, Aurora og Malin S i 5C 

Dagens 

uheldigste?

Matilda fra 1 A 

falt i vannet og 

mens Anne 

prøvde å redde henne opp av vannet 

ble hun bitt av en svane. 
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 Innspill fra 6. klasse (Roa) ved Agon, Stian, 

Linnea, Emma, Anna, Iver, Oskar og Hedda. 

En travel dag for Thomas Bjørke 

(bak vindusviskeren) som måtte 

kjøre alle lassene til alle husene.  

1000 takk, Thomas. 

Sjette-siden 

Kommer den grønne 

mannen i år? 

Rohani, Lia (bilde) 

Jeg håper at det blir 

gøy. Jeg lurer på 

hvordan KK og GM 

er, sier Rohani til 

oss. Det er ganske 

fint her! 

 

 

 

Martine (Lia) 

Det er gøy, og jeg 

skal bade MYE! 

Søsteren min har 

vært her, så jeg 

er sikker på at 

det blir gøy! 

Det er ikke så 

rart med utedo, fordi vi 

har utedo på hytta. 

Nora og Marthe fra 7. klasse synes det er 

trist, dumt og kjipt at det er siste året 

deres på Hudøy. De er ikke helt fornøyd 

med været heller. 

Vi gikk en tur i skogen og så oss rundt 

omkring, også ved det hule treet fant vi 

masse røyk! Har folk begynt å forsøple på 

Hudøy?! 

6. klasse på stupet! 
 

Roa huser ingen pyser – en gjeng fant veien til stupebret-

tet ved Stranna og hoppet med stil og fryktløshet ut i det 

kalde vannet som ikke ligger på mer enn 13,5 grader etter 

hva redaksjonen erfarer! Badenymfene i 6. prøvde å over-

bevise Hudøyavisa om at vannet faktisk var varmt. 

– Dritdeilig vann. Det er kaldt første gangen, men så blir 

det bare varmere for hvert hopp, sa Sander. 

– Kjempevarmt, mente Marius. 

Redaksjonen kunne ikke unngå å legge merke til en stor 

ansamling av gåsehud på samtlige som hadde vært i 

vannet, men tar av hatten for at de orker å bade når 

gradestokken ligger under 25 grader (minimim for un-

dertegnede oldiser). 

Topp stilpoeng 

Sunita imponerte på planken – med fokus i blikket og 

spenst i spranget kvitterte hun med baklengs salto eller 

såkalt backsplash. 

Redaksjonen tildeler Sunita 20 poeng i stil! 
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 En snikende smyger 

Ved Lia ble det i går ettermiddag norsk tid, observert 
to snikende kumpaner. Heldigvis var en av 
Hudøynytts 200 franchise-fotografer i umiddelbar 
nærhet, men på grunn av en fryktelig prompelukt 
klarte ikke fotografen å fange mer enn en av de 
snikende smygerne på film (som det het i gamle 
dager). Dersom noen drar kjensel på denne figuren, 
bes dere ta kontakt med redaksjonen! (HTB) 

Oppdatering!!! Absolutt siste… 

Etter at Jungeltelegrafen ble oppdatert sent i går 
kveld, viser det seg at Den snikende smygeren som i 
går ettermiddag ble observert ved Lia faktisk er en 
vaskeekte spion! På oppdrag for å hjelpe lørenbarna 
i kampen mot Kaptein Krok. Av hensyn til spionenes 
familie unnlater vi her å oppgi smygernes virkelige 
navn.  (HTB) 

På skadetoppen 

Julie fra Roa har ikke hatt verdens beste start 
på Hudøy-oppholdet, men smiler og er glad 
like vel. Slik forløp hennes 1. dag på øya: 

1. Parfyme i øynene under parfymekrig. 

2. Fotball midt i ansiktet under fotballkamp. 

3. Skrapet opp begge knær på vei opp fra vannet. 

Husk at god hygiene er 
superviktig! Vask alltid hendene 
før et måltid. Og hver gang du 
har vært på do. Og obs obs! 
Apefeber smitter gjennom 
tåslikking, så ikke slikk på 
andres tær selv om de er aldri 
så rene. 

Et skritt nærmere sannheten 
om Den Grønne Mannen? 

Hudøynytt har med god hjelp fra noen Høgda-barn 
kanskje kommet et skritt nærmere løsningen på 
gåten om hva Den Grønne Mannen egentlig er. De 
over ti årene Løren skole har vært på Hudøy, har 
Den Grønne Mannen kun i korte glimt vist sitt 
sanne beskyttende jeg, og sust rundt som en 
skygge over øya. Vi har antatt at han verken hadde 
tid eller lyst til å innta vått eller tørt, sprøtt eller bløtt. 
En gjeng med Høgda-barn har funnet ut at det ikke 
stemmer. 

Etter en lang busstur med piskende regn på rutene, 
var det fremdeles noen som ikke hadde fått brukt 
det splitter nye toalettet på bussen. Disse hadde 
æren av å åpne døra til utedoen for første gang 
dette året. Og hva fant de der inne? En 
grønnprikkete dorull med tydelige spor etter en 
skikkelse som hadde dårlig tid da han var ferdig 
med det han skulle gjøre. 

- Det er helt klart at det er Den Grønne Mannen 
som har vært på doen vår, sier disse barna i 2C og 
2D. 

Dette beviser at Den Grønne Mannen både inntar 
og kvitter seg med mat. Men klarer vi å bruke 
denne informasjonen til å avklare om han hører til i 
planteriket eller dyreriket? Og hva liker han egentlig 
best å spise? Burde noen sette ut en skål med grøt 
eller en tallerken med rå løk for å sjekke? 
Dessuten: Hvorfor bruker han våre toaletter? Er 
rørene i Det Hule Treet blitt tette? Trenger Den 
Grønne Mannen hjelp av en rørlegger, eller må 
noen avse en flaske med Plumbo? Hudøynytt 
erfarer at til tross for at vi tror vi får vite mer om Den 
Grønne Mannen, er det flere spørsmål som dukker 
opp. 

Madeleine, Johanne V., Emma, Jenny G., Eira og 
Sondre med Vegard Vannpistol. 

Au! Blødende knær til tross,  

Julie synes Hudøy er topp! 

 
Fisk er venner, 
ikke fôr. I hvertfall 
her på Hudøy. 

Det har stort sett 
vært pølsefest 
rundt på øya i går, 
så nå gjenstår 
taco, hamburger 
og kjøttkaker. 

Suprise! 
Mens Kjetil var i (vann)krigen – totalt 
uvitende om jentenes planer – 
forberedte klasseveninnene en 
storslagen feiring av 13-åringen. 

Blomster ble plukket. Ballonger ble 
blåst. Kaker ble bakt. Og da Kjetil 
vendte hjem fra krigen var det klart for 
fest. Han fikk krone på hodet og ble 
kastet opp i luften. 
 - Jeg ble skikkelig overrasket, sa Kjetil med et bredt smil. 
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SISTESIDEN, ELLER SIDEN SIST 
Huggorm er 

observert 

Husk å sjekke alle barn 

for huggorm… neida 

Ta bare på dere sko eller 

støvler i lyngen! 

Hør på radio Hudøy! 
Radio Hudøy har sending hver dag  
fra klokka 18:00 og klokka 20:00 på 
på FM 87,5.   Har du noe morsomt 
du vil fortelle om, eller en sang du 
har lyst til å synge, kan du komme 
til Saghuset. 

Håper på grønn godis for tann. 

Thale Lokkum (3B) mistet en 

tann allerede på bussen til 

Hudøy. Nå håper hun at 

tannfellingen vil gjelde som at 

den er mistet på Hudøy, og at 

hun vil få grønt godteri av den 

grønne mannen. 

Det er en tydelig opprømt Thale som snakker med Hudøynytt senere 

samme dag. Klassen hennes er nå innlosjert på Bukta, og hun 

forteller om de dramatiske sekundene da tannen løsnet. 

-Jeg bare satt der og spiste en brødskive, så plutselig kjente jeg 

tanna løs i munnen, sier Thale, og hevder hun er glad hun ikke 

svelget den eller noe. 

Kilder Hudøynytt har vært i kontakt med sier at det er vanlig at Den 

Grønne Mannen er ”tannfevikar” på Hudøy. Han har imidlertid et 

svært lite kapitalistisk livssyn, og isteden for penger etterlater han 

ofte grønt godteri når han henter mistede tenner. 

Litt nervøs 
Thale er imidlertid litt nervøs for at Den Grønne Mannen kanskje ikke 

kommer til henne. – Jeg mistet jo ikke tannen på selve Hudøy, men 

på bussen etter Drammen et sted. Kanskje det ikke virker da, og at 

verken tannfeen eller Den Grønne Mannen vet at jeg har mistet 

tannen. -Da er jeg ille ute å kjøre, sier en tydelig bekymret Thale. 

Det hersker stor usikkerhet om Den Grønne Mannen er blant 

Hudøynytts faste lesere, eller om han leser avisen på internett, og på 

den måten kan bli oppdatert om tannfellingen gjennom media. 

Thale har også måttet tåle skitne spekulasjoner fra autoritetspersoner 

om hvor vidt tannen faktisk ble mistet på bussen, eller om tannen var 

mistet tidligere og brakt med på bussen. Det blir mer enn antydet at 

motivet kan ha vært å senere innkassere en godisgevinst fra Den 

Grønne Mannen. Hudøynytts tannreporter har selv sett på gropen i 

munnen til Thale der tannen satt, men finner det umulig å ha noen 

formening om når tannfellingen har skjedd. Thale selv bare himler 

med øynene over de ville spekulasjonene. -Jo, den falt ut på bussen, 

sier hun kontant, og feier med det alle spekulasjoner om tannfusk til 

side. 

Kvalifisert felling 
En annen elev, Dorthea i 1D hadde en kvalifisert Hudøy-tannfelling 

da fortanna satt igjen i pølsa under middagen på Frydenlund. Hun 

uttaler til Hudøynytt at Godis er gull og Cash is King, og regner med 

at Den Grønne Mannen favoriserer ekte Hudøy-fellinger. 

Ny transportsjef  

fra og med søndag 

kveld: 

Thomas Bjørke, 

mob 47 600 900, 

overtar for Marius 

Thorberg. 

Fungerende transportsjef 

Marius Thorberg vurderer 

mer miljøvennlig transport fra 

neste år. 

Løsning på kryssordet i gårsdagens utgave av Hudøynytt 

En stor takk til 

Cathrine 

Thorberg for 

årets Hudøy- 

t-skjorte. 


