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Upplaga 11 ex. Tidningsredaktionen i slaktboden. Nummer 2 2002 

Ånhammar 
Bladet 

ÅNHAMMAR

2002

Vem äter var sid 4 
Recept sid 3 

Bilder sid 4 och 5 
Mugg Special sid 7 

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! 

INNEHÅLL: 

Väderprognos sid 8 

Finns Spöken? 



2 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 

Dags för min första ledare. Det blir nog en 
intressant upplevelse. Åtminstone för mig. 
Snart är bygget klart och då kan man väl 
säga att lägret börjar på riktigt. Ser ni bara 
till att komma i tid så lovar jag att ni 
kommer få lön för mödan. Ni kommer att få 
uppleva saker som aldrig tidigare har 
genomförts på ett GVB-läger.  
Detta nummer är förresten unikt, inte bara 
för att jag skriver i det, utan även för att det 
är det första nummer som inte sätts ihop av 
ÅB-redaktör Limpan. Han är på uppkörning. 

Har Limpan blivit av med lappen eller har han aldrig haft någon? Vi får 
väl se när han dyker upp. Stand-in redaktör är istället motorsågskungen 
Micke.  
Jag har hört att det gått rykten om nattorientering. Låter kul. Är det sant? 
(Jag vet…hehe) 
Rykten är alltid roliga. Så länge de inte blir för elaka. Men om ni nu 
skulle få för er att sticka ut på natten och leta kontroller så ska ni ta det 
lite försiktigt. När vi tog med oss allt lägermaterial från Petters så tror jag 
att vi fick med oss Kärrspöket. Det har setts vid spången på 
Sörmlandsleden och strykandes runt lägerängarna. De som sett spöket ute 
på Petters säger att det inte råder någon som helst tvekan om att det 
handlar om det fruktade kärrspöket. 
”Det är den där obestämbara känslan av att vara iakttagen och förföljd. 
Skitläskigt” säger Micke W, Al på Fiskpinnarna, som såg spöket när han 
gick över spången på väg hem från redaktionen. Men han lyckades ändå 
knäppa en bild. 
Jag hoppas verkligen att ni slipper något möte med denna hemska vålnad 
som sprider död och ångest i sin omgivning.  
Men tänk inte så mycket på det. Njut av lägret. 
/Daniel Torén, grenlägerchef patrullscout. 
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Maträtter, fredag: 
 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
 
Lunch:        Pyttipanna 
 
Middag:     Fiskpinna och 
                  remuladsås 
 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Pytt i panna 
 
Original         Omräknat       
4 port. 35 port.          Ingrediens 
   10,0 st            87,5 st        Potatis 
  200,0 g         1750,0 g       Korv fett 
11% 
    3,0 msk         26,3 msk    Margarin 
    3,0 st             26,3 st        Lök 
    0,0 smak        0,0 smak    Salt 
    0,0 smak        0,0 smak    Vitpeppar 
 
Beskrivning: 
 
Skala och hacka löken. Bryn fettet i 
stekpanna och stek löken på svag 
värme. Slå i den tärnade potatisen. 
Skär kött eller korv i tärningar och 
blanda med löken och potatisen. Öka 
värmen och låt alltsammans steka 
några minuter. Rör om då och då. 
Smaka av med salt och peppar. Servera 
med rödbetor. 

Fiskpinnar med remouladsås 
 
Original         Omräknat        
4 port. 35 port.          Ingrediens 
    0,8 kg            7,0 kg         Potatis 
    0,5 kg            4,4 kg         Torsk 
    1,0 st             8,8 st          Ägg 
    1,5 tsk          13,1 tsk       Salt 
    1,0 dl             8,8 dl         Ströbröd vete 
   50,0 g           437,5 g         Margarin 
    1,0 dl             8,8 dl         Majonnäs 
    1,5 dl            13,1 dl         Gräddfil fett 12% 
    1,0 msk          8,8 msk      Kapris 
    2,0 msk         17,5 msk     Ättiksgurka 
    1,0 msk          8,8 msk      Persilja 
    1,0 tsk           8,8 tsk        Dragon 
    1,0 tsk           8,8 tsk        Citrondryck 
färdig 
 
Beskrivning: 
 
Koka potatisen. Skär fisken i lagom bitar. 
Torka av fisken.  Salta och doppa den i 
uppvispat ägg och vänd den i ströbröd. Bryn 
fettet, lägg i fisken och stek den på båda 
sidorna över svag värme. Ca 4 min på varje 
sida. 
REMOULADSÅS 
Rör majonäsen och blanda ner gräddfilen. 
Tillsätt hackad kapris, hackad ättiksgurka, 
hackad persilja, dragon och körvel. Smaka av 
med salt och peppar. 
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Duvhöken 
Åsa, Emma 

Kungsörnen 
Agga, Martin 

Havsörnen 
Gabby 

Tornfalken 
Nikals 

Räven 
Danne, Konstantin 

Utter-Örnen 
Peter, Erik 

Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till intendentur,  
2 ex till ledarna. 

Den tillförordnade 
redaktören i djupa 
funderingar om vad detta 
nummer skall innehålla. 

Konstantin ser ut 
att vilja bada, fast 
är man badvakt så 
får man snällt 
stanna på land. 
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Har man fått lägermärke så 
skall det sys på…..fast vissa 
är ju snabbare än andra. 

Gott?     Gott-gotti-gott-gott! 
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Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS 
INGA frågor är för konstiga . 

Om man inte frågar Så får man inga svar 

Eller 
våga frå

ga KLAS 

Hej Klas. 
Jag är en kille på 24 jordsnurr som 
undrar om det finns homosexuella 
kor eller tjurar, jag har tagit en bild 
som jag undrar om du kan förklara. 
Ps. 
Du är så himlans manlig 
.dS 
 
Hej på dig. 
Du har misstolkat det du ser något, 
det är inte någon sorts parningslek 
du ser utan en stut som kliar en 
annan på ryggen, Du kan ju tänka 
dig själv hur svårt det är att klia sig 
på ryggen om man har benen på 
undersidan så därför tar vi hjälp av 
varandra när myggen och flugorna 
bli allt för närgångna. 
Med vänlig hälsning / Klas 

Kära Klas, varför hävdar Mikael W att 
kossorna i hagen vid slanorna inte är 
kossor, det kan ju vem som helst se. 
/Peter 
 
Hej. 
Mikael har helt rätt i att det inte är 
kossor som går i hagen som du nämner. 
Det är stutar, det vill säga 
nötkreaturens motsavighet till enucker. 
Jag kan förstå att det för ett otränat 
stadsöga kan förefalla vara kor men så 
är inte fallet. 
Med vänlig hälsning / Klas 
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Dagens namnsdag:  
Dennis & Denise 

Hört på Ånhammar 
 
*P-Scout kan inte laga mat (förutom Räven) /Carl 
*Ella ser ut som Birgitte Bardot /Konstantin 
*Robin får ej vara med längre 
*Peter G gör sig själv heller illa än att skada verktygen (stålull och gräs) 
*Lägrets första skoskav fick HC ´radan på tisdagen! Grattis HC!! /NAN 
*Fredde i Duvhöken är en kåtbock, han flörtar med Jenny, Nico och Ella // Stekaran 
(Grattis Fredde/ RED) 
*Åsa vill ha senap, Undra till vad? 
*Fredde har små beundrare, de går i Kungsörnen / Emma, Ludde 
*Elli väntar på Fredrik 
*Ass Emma hittades sniffande på Utterns VPL´s kallingar på deras eger område / Olle 
*Edvin är den sötaste i hela GVB 
*Hej, jag tycke ratt Rävens portal är asball / Love räven 
*Hej, jag vill bara säga att Gurra, Ludde, Anton INTE är ”Coola grabbar”. Dom är faktiskt 
bara små chokladpuddingar 

På förekommen anledning kommer här en genomgång av 
klocksignalerna 
 
Enkelslag                 Uppställning 
 
Dubbelslag               Pl-samling 
 
Trippelslag               Ordningspatrull 
 
Fyrslag                     Matutlämning 
 
Juniorscouts signaler börjar och avslutas med visselsignal. 
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Då redaktören själv är borta då 
detta nummer produceras är uteblir 
vissa exakta data om det lokala 
vädret på Ånhammar då den 
tillförordnade redaktören ej vet hur 
utrustningen för detta fungerar. 
Men i morgondagens nummer av 
ÅB kommer ordningen att vara 
återställd då Redaktören är tillbaka 
och förhoppningsvis ett ”E” rikare 
på sitt körkort. 

Vädret  

Onsdag 2002-08-07 
Prognosen för Ånhammar 

Onsdag 
Efterhand ökad molnighet men uppehåll. 
23 högsta 15 lägsta 2 m/s 

Torsdag 
Uppehåll och efterhand minskad 
molnighet. 
26 högsta 15 lägsta 2 m/s 

Fredag 
Klart till halvklart och uppehåll. 
26 högsta 15 lägsta 3 m/s 

Lördag 
Klart och Uppehåll 
25 högsta 15 lägsta 2 m/s 

Solens uppgång ca 04:50 
Solens nedgång ca 21:10 

Månen har två dagar kvar tills den 
inte syns alls. 

Insändare 
Vad har hänt idag?!? JO!! Hehe… Vet ni 
vad, jag har kommit fram till att min favo 
mössa är Danne i DH´s rösa å gulliga 
mössa och så e´ faktiskt Konstantins gula 
kopp med en smilegubbe på jatte cool. 
Ock att jag hatar alla myggor, men men 
hehe allt för idag. 
Tror jag / Kramiz Anne KÖ 

Efterlysningar 
Borttappad kniv 
Mora 2000, grön inklusive skida, det står 
”AB” på den. Lämnas till Adam i F 
 
Pluttpojken Arne 
Kom hit och såga ved! Förrådet är snart 
slut. 
Du vet vilka… 

Övrigt 
Vill ni vara snygga under lägret? 
Fråga Nicole i HÖ om ”läger-makuup” 
// En modekännare 


