
Hudøynytt 
Er Kaptein Kroks skatter på Hudøy? 

Mange har gjennom årene 
forsøkt å få rede på hvor 
Kaptein Krok har gravd ned 
skattene fra sine tokt på 
de sju hav. Ryktene sier 
at de faktisk er gravd ned 
på Hudøy. 

En hensynsløs sjørøver 
Kaptein Krok har gjennom 
årene blitt kjent som en 

hensynsløs 
sjørøver. 

Han har fartet rundt 
på de sju hav og 
samlet skatter siden 
langt tilbake i forrige 
århundre. 

Ryktene sier at han 
har flere kister med 
gull, sølv, edelstener, 
tusenvis av italienske 
lire og en god del 
spanske pesetas. Har 
han kjøpt pølse med 
lompe for alt sammen? 
Neppe! 

Nedgravd på Hudøy 
Krok har aldri fått 
herredømmet over Hudøy, 
selv om han har prøvd mange 

ganger. Men nå går 
ryktene om at han likevel 
har valgt å grave ned 

skattene sine der hvor man 
minst skulle vente det. — 
Kan David Toska, så kan vel 
Krok, sier en velinformert 
kilde til Hudøynytt. 

Lørdag vil Lørens 
gigantflagg igjen vaie fra 
flaggstanga ved 
Høgdabanen. Seremonien vil 
bli markert med fanfarer 
fra musikanter fra 
skolekorpset. Vi oppfordrer 
alle til å møte opp.  

I 2004 bestemte styret i 
”Stiftelsen aldri et år 
uten...” at et flagg hadde vi 
trengt. Det ble satt i gang 

en tegnekonkurranse  på 
skolen. Barna skulle tegne 
hva slags inntrykk de satt 
igjen med etter 
Hudøyturene. Alle 
klassetrinn deltok, og det 
ble valgt ut 6 tegninger.  

Hovedmotivet på flagget er 
tegnet av Caroline som gikk i 
6A. Kaptein Krok og Else i 
båten er tegnet av Karianne 
Aanestad i 7A. Løreneika er 

tegnet av Ingelin og Cecilie i 
6B. 
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Krok er sett i Ytre Oslofjord  

Krabbefisker så båten til Krok i Ytre 
Oslofjord. Ubekreftede rykter 
forteller at han planlegger et nytt 
kuppforsøk på Hudøy.  

Etter at Krok ble grisejaget til sjøs av 
Rosa Lux, skal han visstnok ha funnet 
en lenge etterlengtet skatt. Det dreier 
seg om den originale utgaven av 
Sjørøverloven av 1723 som gjelder for 
de sju hav, ni innsjøer og elleve 
gatekryss. Han skal visstnok ha omgitt 

seg med ganske kloke mennesker, lest 
seg opp for å bli smartere . 

Er Krok forelsket i Else? 
Det antas at han har gjort dette for å 
gjøre inntrykk på Else. Muligens innser 
han at hans eneste mulighet til å 
erobre Hudøy er gjennom å gifte seg 
med Else. Hun antar jo at Krok er litt 
forelsket i henne og tror litt på at det 
kan bli noe en gang i framtiden. 
Dessverre forstår hun ikke helt at 

Krok kun er ute etter å erobre øya med 
alle dens skatter. 

Lørenfolk - vær på vakt 
Flere folk som ferdes mye i Ytre 
Oslofjord har fortalt båtsmann Arild 
historier de har hørt om Krok. Han er 
visstnok sammen med det vi kan 
beskrive som lugubre typer og lyssky 
elementer. Arild oppfordrer 
Lørenfolket til å være på vakt. Ingen 
vet hva Krok kan finne på.  
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Rosa Lux og Karatedamene sang 
fletta av sjørøverne før Den Grønne 
Mannen jaget Krok og Blåskjegg til 
havs. 

Det var en svært hissig sjørøverbande 
som plaget Lørenfolket i fjor sommer. 
Etter å ha lusket rundt i området en 
tid, dukket Kaptein Blåskjegg opp for 
Hudøynytts journalister og ba alle om å 
pelle seg vekk. Han ville lage 
sjørøvermat av alle sammen om vi ikke 
hørte på ham. 

Erfarne Lørenfolk med lang fartstid på 
Hudøy lot seg imidlertid ikke skremme. 
De visste at de få sjørøverne hadde 
lite å stille opp mot 400 modige 
Lørenbarn. Aldri har sjørøverne klart å 
ta Hudøy fra Lørenfolket, til tross for 
iherdige forsøk. 

Likevel klarte Kaptein Krok og 
sjørøvergjengen hans å lage mye bråk. 
Herjingene gikk så hardt utover både 
båter og annet utstyr, at Lørenfolket 

måtte sende ut en delegasjon som 
kunne forhandle med Krok. Krok var en 
vemmelig forhandlingspartner, som 
rakte tunge og 
gjorde narr av 
oss alle. Det hele 
toppet seg med 
at han snudde 
seg og sendte av 
gårde en promp som holdt på å blåse 
håret av Lørenfolkets forhandlere. 

For å avgjøre Hudøys skjebne en gang 
for alle, ble de enige om å avholde 
sangkappleiken Hudol. Rosa Lux skulle 
representere Lørenfolket. Hun tok med 
seg en flokk kattemyke karatedamer i 
bandet. De sang fletta av både 

Blåskjegg, 
Sniken og 
Snoken, og ikke 

minst Krok sjøl. 

Da Krok forsto at han var slått, ble han 
så sint at han prøvde å kidnappe Rosa 
Lux. Det var da Den Grønne Mannen 
spratt fram som troll i eske, og jagde 
både Krok og Blåskjegg langt til havs. 
Vi kan takke Rosa Lux og Den Grønne 
Mannen for at vi igjen kan reise til 

”Da Krok forsto at han var slått, ble han så sint at 
han prøvde å kidnappe Rosa Lux. Det var da Den 

Grønne Mannen spratt fram som troll i eske, og jagde 
både Krok og Blåskjegg langt til havs” 

Rosa Lux og Karatedamene sang fletta av alle sammen 

Sjelden har verden sett mer ugrasiøs 
dansing enn fra disse brølapene av noen 
sjørøvere 



Kaptein Krok er Hudøys grusomme 
pirat, han bor på Fosforøya etter å ha 
tilbakelagt mange år ute på de syv hav. 
Han er tilbake på Hudøy for å lete 
etter skatten han gjemte før han dro 
ut på sjøen.  

Han har ofte med seg hjelpere på sine 
røvertokter, blant andre Kaptein 
Blåskjegg og Sniken og Snoken. 
Piratdronningen Else er hans kjæreste, 
og de to pleier å danse på hemmelige 
steder.  

I Det hule treet bor Den Grønne 
Mannen og han er litt redd for folk. 
Derfor har han en underjordisk gang 
fra Det hule treet, under øya og 
vannet, og helt frem til kjelleren i 
Tjøme kirke. Den Grønne Mannen har 
mange ganger hjulpet til med å redde 

øya fra Kaptein Kroks makt, men har 
også reddet viktige ting som 
Hudøybarnas godteri - det ble nemlig 
en gang stjålet av Sniken og Snoken. 

Den Blå 
Forbløffende 
Ballerina har 
bodd på Hudøy 
nesten siden 
tidenes morgen. 
Den har sverget 
hevn over 
Kaptein Krok, 
som for mange 
år siden 
frarøvet den muligheten til å bli en 
ekte ballerina. Den drar god nytte av 
sine forbløffende magiske krefter og 
har både vunnet og tapt slag mot Krok, 
og gir ikke opp lett. De Tre Trillende 
Trallende Ballerina Trubadurene er 
hjelperne til Ballerinaen og Hudøybarna 
og er til stor glede for alle på øya. 

Roa - 1A, 1B og 1C 
tlf: 33 30 34 36 
Husansvarlig:  
Nina Olkvam, 92 80 06 46 
Anne og Eirik fra SFO 
 

Østråt - 2A og 2C 
tlf: 33 30 34 36 
Husansvarlig: 
Widar Granly, 90 09 00 24 
Linda og Johannes fra SFO 
 

Frydenlund - 2B og 2C 
tlf: 33 30 34 31 
Husansvarlig: 
Anne Lene Noranger, 92 63 04 01 
Anne Lene og Victor fra SFO 
 

Lia - 3. klasse 
tlf: 33 30 34 34 
Husansvarlig: 
Martin Teigen, 91 56 14 13 
Astrid og Tina fra SFO 
 

Høgda - 4. klasse 
tlf: 33 30 34 39 
Husansvarlig: 
Cathrin Lunde Johansen, 45 02 12 43 
Silvana fra SFO 
 

Støa - 5. klasse 
tlf: 33 30 34 38 
Husansvarlig:  
Mona Høgnes, 93 24 74 98 
Even fra SFO 
 

Stranna - 6. klasse 
tlf: 33 30 34 43 
Husansvarlig:  
Toril H. Bergh, 93 45 93 87 
Alexander fra SFO og lærer Per 
Morten 
 

Bukta - 7. klasse 
tlf: 33 30 34 44 
Husansvarlig:  
Lilly Brandal, 92 69 9027 
Ivar Andre fra SFO, Knut Martinussen 
og lærer Jonas 

Hvem er hvem på Hudøy? 

”Den Grønne 
Mannen har mange 
ganger hjulpet til 
med å redde øya 
fra Kaptein Kroks 

makt, men har også 
reddet viktige ting 
som Hudøybarnas 

godteri” 
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Kaptein Krok 

Kaptein Blåskjegg 

Den grønne mannen 

Sniken og Snoken 

Hvem er hvem på 
Husene? 



Arnes VM-spalte 

I denne første 
VM-spalten i 
Hudøynytt, vil 
jeg først og 
fremst hilse 
til alle 
Lørenbarna 
som er med til 
Hudøy.  

Siden dere 
ikke får fulgt 
med TV-
bildene fra 
kampene, skal 
jeg forsøke å 
holde dere 
oppdatert på hva som skjer i Tyskland i 
denne daglige spalten. Dere får bruke 
dagen til å bade og kose dere. Jeg 
regner med at det blir masse 
fotballspilling på Hudøy også.  

I kveld skal jeg kommentere kampen 
mellom Italia og USA på NRK, men 
følger selvsagt med på både Portugal – 
Iran og Tsjekkia – Ghana. Dere får full 
analyse i morgen. 

Mange har sterke meninger om årets fotball-VM. Er det 
endelig Trinidad og Tobagos tur, eller blir det Australia 
som viser hva de er laget av.  

Vis din fotballekspertise og tipp resultatene av kampene 
som spilles mens vi er på Hudøy. Fyll ut kupongen og lever 
den til hussjefen der du bor, som leverer videre til 
Hudøynytt-redaksjonen. Hvis du ikke vil klippe i avisen, 
kan du rive ut kupongen (eller skrive av kupongen på et 
annet stykke papir). Husk ditt eget navn og hus. 

Vinneren blir kåret i Hudøynytts siste nummer - vi 
lover heder, ære - og bilde i avisen. 

Tipp fotball-VM 

1. For hvilket land spiller målvakten 
Petr Cech? 

2. Hva er fornavnet til den tidligere 
argentinske stjernespilleren 
Maradona? 

3. Hvilket land ble verdensmester i 
forrige fotball-VM? 

4. Hvilket land har flest VM-titler i 
fotball? 

5. Hvilket land ble sist 
verdensmestere i et VM på 
hjemmebane? 

6. For hvilket land spiller Wayne 
Rooney? 

7. Hvilket klubblag spiller Wayne 
Rooney på? 

8. Hvor mange land som spiller i VM 
har svensk landslagssjef? 

9. For hvilket land spiller Zinedine 
Zidane? 

10.For hvilket land spiller Ronaldinho? 

11.Hvem ble toppscorer i forrige 
fotball-VM? 

12.For hvilket land spiller Ruud van 
Nistelrooy? 

13.Hvilken engelsk fotballspiller bor i 
Spania og har en kone som heter Svar: 

1. Tsjekkia. 

2. Diego Armando. 

3. Brasil. 

4. Brasil (5 ganger, 1958 – 1962 – 1970 – 1994 
– 2002) 

5. Frankrike i Frankrike i 1998. 

6. England. 

7. Manchester United. 

8. To, Sverige og England. 

9. Frankrike. 

10. Brasil. 

11. Ronaldo (Brasil) – ikke navnebroren som 
spiller for Portugal 

12. Nederland 

13. David Beckham. 

VM-quiz 

”Dere får bruke dagen til å bade 
og kose dere. Jeg regner med at 
det blir masse fotballspilling på 

Hudøy også” 
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Arne Scheie har 
kommentert alle VM i 
fotball siden 1974 på 
NRK. Nå skriver han 
til Lørenbarna i 
Hudøynytt. 

For hvilket klubblag spiller han? 

kamp nr Kamp H U B
1 Japan – Kroatia
2 Brasil – Australia
3 Frankrike – Sør-Korea
4 Togo – Sveits
5 Saudi-Arabia – Ukraina
6 Spania – Tunisia
7 Costa Rica – Polen
8 Ecuador – Tyskland
9 Paraguay – Trinidad/Tobago
10 Sverige – England
11 Portugal – Mexico
12 Nederland – Argentina



Musikkquiz 
1. Hvilket instrument spiller Eric 

Clapton? 

2. Hvem er vokalist i The Rolling 
Stones? 

3. Hva heter årets Idol-sang? 

4. Hvem synger sangen ”Ås to i 
Osljo”? 

5. Hvem synger sangen ”Sin Sin Sin”? 
 

Quiz for de minste 
1. Hvem eier skuta "Den sorte dame"? 

2. Hvem holder til i 
Hundremeterskogen? 

3. Hva er yndlingsmaten til ”Sjefen 
over alle sjefer”? 

4. Hvor bor politimester Bastian? 

5. Hva trenger du for å fiske 
krabber? 
 

Sjøquiz 
1. Hvilken vei svinger båten når 

rormannen får ordren ”Hardt 
styrbord”? 

2. Hva måler man farten i på sjøen? 

3. Hva kalles skjær som ligger mindre 
enn en halv meter under havflaten? 

4. Hva kalles den vakten til 
sjøs som varer fra kl. 24.00 
til kl. 04.00? 

5. Hva er ordet for å ”rygge” 
med en båt? 
 

Hva står det egentlig her? 
1. FLÅNEPOMPARIA! 

2. FNISA! 

3. SNARUATTA? 

4. JAFFALIKKEHU. 

5. SKRA? 

 

 

Bussquiz 

Er du bitt av Sudoku-basillen? 
Hudøynytt vil hver dag presentere et nytt Sudoku-brett, 
spesielt beregnet for barn. Prøv å få de riktige tallene i 
rutene, det er lettere enn du kanskje tror. Vi begynner med 
et middels vanskelig brett, så blir det vanskeligere i dagene 
fremover. 

 

Regler: 
Fyll inn brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver boks 
inneholder alle de mulige tallene. 

Dette betyr at du ikke har lov å fylle inn samme tallet flere 
ganger i hver rad, kolonne eller boks. En boks er de rutene 
som har tykkere streker rundt seg. 

Sudoku for barn 
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Svar: 
Musikkquiz 
1. Gitar 

2. Mick Jagger 

3. ”A little too perfect”  

4. Ravi & DJ Løv 

5. Robbie Williams 

Quiz for de minste 
1. Kaptein Sabeltann 

2. Ole Brum 

3. Vafler 

4. I Kardemomme by 

5. Hyssing, klype og agn (f.eks. blåskjell) 

Sjøquiz 
1. Høyre 

2. Knop 

3. Skvalpeskjær 

4. Hundevakten 

5. Å bakke  

Hva står det egentlig her?   
1. Få låne pompa di’a! 

2. Få en is da! 

3. Hvordan (åssen) har du hatt det da? 

4. I alle fall ikke henne.  

5. Skal du ha? 

SNARUATTA? 

Hva er yndlingsmaten til 
denne fyren? 

3 1 4 5

5 2 1 6

2 1 6 5 3 4

4 3 5 2 6 1

1 5 4 2

6 2 1 3

mid
del

s 



vi spylt reine i store 
vaskekummer. Det 
var kaldt, men sabla 
gøy også, forteller 
han til Hudøynytt. 
Som barn var han 
opptatt av det andre 
på hans alder var. 
Der han vokste opp 
spilte de fotball for 
Skeid og hockey for 
Hasle/Løren.  

I voksen alder har han livnært seg 
som journalist. I dag er han redaktør 
av Velposten som utgis av Norges 
Velforbund. Han er også ansvarlig for 
nettsidene deres. I tillegg er han 
fast frilansjournalist for Akers Avis 
Groruddalen. Her 
har han 
nærmest vært 
hoffreporter 
for Løren Skole de siste årene. 

Blir Mohamad Ali 
Dette blir en av to fantastiske 
sommeropplevelser for meg, forteller 

Han var på Hudøy som 9-åring i 
1966. I år er Rolf Erik Wullf (49) 
tilbake på Hudøy, sammen med 
barna på Løren Skole, som 
journalist for Akers Avis 
Groruddalen. 

- Jeg skal være her som barn og 
rapportere til avisen med et barns 
blikk på det hele. Selv vokste jeg opp 
på Lille Tøyen og gikk på Hasle Skole, 
mens både moren min og tre tanter 
har gått på Løren. Den eldste av 
tantene mine begynte på Løren 
allerede i 1931.  

Ble spylt reine 
Jeg var egentlig litt engstelig for å 
være med på denne turen i voksen 
alder. Frykten for å ødelegge gode 
barneminner har ligget på lur. Alt 
andre har fortalt har imidlertid 
overbevist meg om at barn fremdeles 
sanker gode opplevelser på Hudøy. 
Jeg minnes turen min som det var i 
går. Jeg bodde på Frydenlund som 
sto nybygd 6 år tidligere. Vi badet, 
fiska spilte fotball og løp i skauen. 
Om kvelden ble 

Wullf. Den andre opplevelsen blir når 
jeg skal gifte meg med min kjæreste 
fra Malaysia litt senere i sommer. 
Bryllupet skal arrangeres på øya 
Langkawi der hun kommer fra. Denne 
øya ligger helt nord på Malaysia med 

utsyn over 
Andamanhavet og 
nabolandet Thailand. 

Siden kjæresten min er 
islamsk, har jeg også fått tildelt et 
islamsk navn. Så i Malaysia heter jeg 
fra nå av Muhamad Ali Raouf Wullf 
bin Abdullah, sier det 49 år gamle 
barnet fra Spireaveien. 

Aldri et år uten... 

Viktige telefonnummer: 
Hudøygeneralen, Anne 
Mathisen: 922 044 477 
Visegeneralen, Marianne  
Rangsvåg: 91 66 28 17 

Hudøynytt-redaksjonen 
Rune, Anne, Ole og Svein 
Morten  
Telefon: 40 200 210 

Tilbake til Hudøy etter 40 år 

Rolf Erik skal rapportere til Akers Avis Groruddalen 

Det er foreløpig ikke funnet noen 
ting siden vi heller ikke har reist, og 
ingen har mistet noe.  

Har du funnet noe ? 
Har du mistet noe ? 

Meld fra til oss i avisa, så sender vi 
ut etterlysningen. 

Vi fikk imidlertid inn en etterlysning, 
skrevet på et rart papir og uten 
underskrift. 

Siden vi hadde plass i første nummer 
av avisa tok vi den 
med: 

Hei, jeg er en pen 
Dame på 121 kg,, med 
lyst svart hår og pene gule 
øyne. Jeg søker en sprek gutt som tør å bade 
og liker å spise is med sennep på. Kontaktnr. 
001 

Hallo Damer ! Er det noen sexy ryper her 
som vil bli kjent med Hudøys barskeste, 
kuuleste,sterkeste, snilleste, peneste sjøulk 

? ”Kroken” Kontaktnr. 002 

…vel vi i redaksjonen tror nok ikke disse 
annonsene får så veldig mange svar, men 

vi takker for bidragene og håper flere vil 
benytte vår ”Amor” spalte.  

Tapt og funnet Noen som passer for 
meg? 

Slik gjør du: Skriv en liten annonse som du leverer til oss. Vi gir din annonse 
et kontaktnummer og setter den i avisa, du trenger ikke skrive ditt navn i 
annonsen. Alle svar vi får på ditt kontaktnummer leverer vi videre til deg. 

Slik gjør du hvis du vil svare: Skriv et svar til en annonse, legg det i en 
konvolutt, og skriv bare kontaktnummer utenpå konvolutten. Lever denne til 
avisa og vi gir den videre til rett person. 

www.lorensfo.net 

Dagsferske aviser kan leses daglig på www.lorensfo.net 


