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Upplaga 15 ex. Tidningsredaktionen i slaktboden. Nummer 6 2002 

Ånhammar 
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Recept sid 3 
Vem äter var sid 4 

Fråga KLAS sid 6-7 
Bilder mm. överallt  

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! 

INNEHÅLL: 

Väderprognos sid 16 
Dr Ån & Mr Hammar sid 13 

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRAEXTRA EXTRA EXTRA EXTRAEXTRA EXTRA EXTRA EXTRAEXTRA EXTRA EXTRA EXTRA 
HAVSÖRNEN TVINGAR ERIK TILL SVÄLT se sid 5 
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Naturen är frikostig. Inte bara med vad den ger i 
form av mat och annat viktigt. Också i form av 
spännande utmaningar och respektingivande 
upplevelser.  
 
Nyss såg jag en mäktig häger sakta svepa över 
Dunkern bort över skogen. Om du sitter still och 
har tålamod kan du kanske få se en älg ta sig ett 
aftondopp i någon grund sjö eller annat 
vattendrag. Inte alltför långt från där vi bor på 
Ånhammar har bävrar slagit sig ner. Kanske har 
du redan sett spår efter dem. Kanske kommer du 
att få tillfälle att se deras dammar och boningar. 
Om du har tur och tålamod – en gång måhända 

en riktig Herr eller Fru Bäver hedrar dig med en visit. Kanske. Men bara om du har rätt 
inställning! De är noga med vem de umgås med. 
 
På våra ägnar, där vi är nu, finns det både grodor och paddor. Titta noga på dem. 
Spännande. Du som trampar riktigt försiktigt i gräset kan också få se sorkar. Men då får 
du smyga varligt. Tänk på att du är mycket större än dem och att de är mycket rädda för 
dig. I deras hage är du gästen så det gäller att uppföra sig ordentligt. Scoutmässigt.  
 
En av de dygder som scouter håller högt är vänlighet. En vänlighet som innebär respekt 
inte bara scouter emellan utan också vänlighet mot dem vi besöker. Grodorna, paddorna, 
sorkarna, hägrarna. Och bävrarna om de väljer att visa oss det gillandet. En vänlighet som 
innebär uppmärksamhet och uppskattning av andra. Dem vi möter och dem vi besöker.  
 
Vänlighet och ödmjukhet. Vi stövlar naturligtvis inte bara på. Vi trampar försiktigt. Eller 
som Robert Baden-Powel så träffande uttryckte det: en scout lämnar efter sig ”tack och 
ingenting”. Tack till markägaren och alla dem som har hemortsrätt i den skog eller på den 
äng där vi scouter varit. Och ingenting – inga spår eller fula sår och märken som kan 
avslöja vilka som varit där och när. Istället en attityd av ödmjuk tacksamhet. Tack.  
 
Tack Ånhammar. Tack marken. Tack djuren. Tack växterna. Tack vattnet. Tack fiskarna. 
Tack luften. Tack insekterna. Tack fåglarna.  
 
Tack. Och. 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Gulaschsoppa 
3 port.           Ingrediens 
    3,0 st        Potatis 
    2,0 st        Lök 
    1,0 st        Paprika röd 
    1,0 st        Vitlöksklyftor 
    2,0 msk    Smör 
  200,0 g       Innanlår av nöt 
    3,0 msk    Tomatpuré konc 
    6,0 dl        Köttbuljong färdig 
    4,0 dl        Mjölk std. fett 3% 
    1,0 tsk      Oregano 
    2,0 tsk      Paprikapulver 
                     Svartpeppar mald 
                     Salt 
                     Citrondryck färdig 
 
Beskrivning: 
Skala potatisen och löken. Skiva 
potatisen samt hacka löken. Skär 
paprikan i strimlor samt köttet i små 
bitar. 
Fräs löken i smör i en kastrull. Tillsätt 
köttet och den pressade vitlöken och 
bryn det. 
Rör ned tomatpurén. Lägg i potatisen 
samt paprikan. Tillsätt buljongen och 
mjölken. Låt soppan koka ca 15 min 
tills potatisen är mjuk. 
Smaksätt med salt, peppar, oregano och 
paprikapulver. 
Garnera med paprika och färsk körvel. 

Köttfärssås 
4 port.          Ingrediens 
  300,0 g       Nötfärs 
    2,0 st        Lök 
    2,0 msk    Margarin 
    1,0 msk    Vetemjöl 
  400,0 g       Tomater krossade 
                     Salt, Svartpeppar 
 
Beskrivning: 
 
Skala och hacka löken fint. 
Bryn köttfärsen lätt i lite av 
margarinet. Slå sedan över den i 
en gryta. Bryn därefter löken i 
resten av margarinet och slå 
sedan över den i grytan. Strö 
över mjölet och rör om. Slå i 
tomaterna, saltet och pepparn. 
Koka såsen under lock i 15 min. 
Späd ev med lite vatten. 
Serveras med spagetti. 
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Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till SSC 
2 ex till JSC, 1 ex till MSC, 1 ex till intendentur, 2 ex till ledarna. 

Duvhöken 
Sara, Peter 

Kungsörnen 
Erik, Niklas 

Havsörnen 
Alex 

Tornfalken 
Danne 

Uttern-Örnen 
Konstantin 

Räven 
Emma 
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ERIK 

HUNGERSTREJKAR 
 

 

Det har kommit till vår kännedom att lille Erik Levander hungerstrejkar.  
Stora frågan VARFÖR ERIK??? Är du inte nöjd med dig själv?  
Vi har frågat den lille stackaren hur han kom på denna idiotiska idé. Han 
svarade lugnt och sansat att han tyckte det var bäst så. Jag frågade en 
annan källa som sa att den riktiga sanningen var att Erik inte tyckte det var 
passande att äta utan scoutskjorta. Han hänvisar till Scoutlagen § Pliiigis 
att kläderna torkar bäst på kroppen. Patrull Havsörnen hade nämligen 
tvättat Scoutskjortorna någon timme tidigare och de var fortfarande blöta. 
Tillslut blev det för mycket för den oerfarne assistenten och han lämnade 
bestämt patrullområde utan en enda köttbulle i magen. Jag mötte den lille 
stackaren mitt bland brännässlorna besviken och stött. Det blev inte bättre 
när grenbefälhavaren för patrullscout, Daniel Thorén kom och gav Erik en 
ordentlig tillrättavisning att man inte handlar utan överordnandes beslut. 
Erik kände sig nu ännu mer kränkt och mumlade något om att åka hem 
med sina föräldrar som kommer på besöksdagen idag. Jag vet inte vad jag 
ska tro men visst tycker jag lite synd om der kleine Levander som är lagom 
vilse i pannkakan. Vad säger man? Hunger sliter på en inifrån. Erik väntar 
nu på korven. SKÄMS PÅ ER! Räkna bara med minuspoäng på 
inspektionen...  

 

Av Frida Ahlqvist Av Nicklas Hidmark 

Grenbefälhavare PSC Lille Erik 



6 

Eller våga fråga KLAS 

Bråttom! 

Det ryktas om ett trip
pelbröllop bland patrullscouterna. Klas, du 

som kan se in i framtiden …vilken dag kommer det att bli, vilka 

är turturduvorna, ska Limpan vara präst och hur långt kommer 

kärleken att hålla. Jag ska åka hem på måndag och är livrädd för 

att missa allt. Snälla Klas svara mig./Niklas H 

Kära Niklas H det finns ju vissa teorier om personer. Emma och 

Edvin, Elli & Fredrik samt Mona & Simon är mina bästa tips. 

onsdag verkar troligt datum men Limpan som präst nejnej Pastor 

Martin därimot fixar det lätt. /K
las 
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Klas, hjälp mig jag har sett BAJSMANNEN, men eftersom ingen 

annan har sett den är det ingen som tror mig. Han brukar synas till 

på tjejernas dass på morgonkvisten, han hoppar fram bakom 

presenningen och kletar bajs på ryggen och sedan springer han ner 

mot vattnet. Han har maskerat ansikte och blå scoutskjorta så det är 

väldigt svårt att få reda på vem det är. Jag tycker det är skitäckligt 

och jag skulle så gärna vilja veta vem det är? / Alex 

 
Hej ”Alex” Stort problem! BAJSMANNEN har funnits sedan 60-

talet och ännu har ingen lyckats demaskera honom. Dessbättre så 

angriper han bara patrullscouter och ledare. / Klas 

Jag är en 2-årig kviga som söker en prutt- och flugfri tjur 

i Ånhammartrakten. Är du ledig Klas?, jag känner mig 

så ensam här under (seniorernas) korkek!/Rosamunda 

Självklart Rosamunda. Vi ses under korkeken straxt 

efter midnatt. Så skall du få se allt jag kan hehe / Klas 

Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS 
INGA frågor är för konstiga . 

Om man inte frågar Så får man inga svar 
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Grattis Niklas - Bra jobbat!!! 
Igår kväll, när småscouterna dragit sig tillbaka och ledarna samlats vid 
stockringen i ledarbyn för att pusta ut efter dagens strapatser, passade 
Moberg på att inviga Niklas Hellberg som fullständig Treklöver-
Gilwell-ledare. Under ett år har Niklas genomgått en omfattande kurs 
för högre scoutledarutbildning, där det bla ingått att införa det nya 
märkessystemet i kåren. (Folk har på sistone undrat vad som driver 
honom så starkt till att genomföra den här märkesreformern och nu 
har vi alltså fått svar på tal). Vid elden och scoutledarnas sken fick 
den nu fullfjädrade ledaren Gilwell-halsduken med tillhörande 
träpärlor, Treklövern i silver, en loggbok med björnskinn 
(egenhändigt tillverkad av Moberg) samt en stor bit härligt skinn. En 
stolt mottagare belönades av ekande applåder... 
 
Nu Niklas, till några 
personliga frågor? Vad är 
det för konstigt märke 
på flärpen på 
halsduken, varför ska 
man ha den runt 
halsen som 
slarviga SMU-
scouter och 
inte 
instoppad 
under kragen 
som en 
proper  
GVB:are och 
vad 
symboliserar 
träpärlorna som, 
förut bestod utav 
benknotor från en 
klanledare? Och 
så till Moberg, 
var sköts björnen 
och har du styckat 
och flått den 
själv? 
 
 
ÅB´s utsända Niklas Hidmark & Erik Levander 
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Man kan ju förstå att 
markägaren fick ett spel när 
horder av blåklädda 
ungdomar med kniv och 
yxor marscherade ned mot 
hans fina lusthus. 
Efter en palaver med 
Niklas verkar han dock ha 
lugnat sig... 

Elli plåstras om av Åsa 

Danne & Fredrik spänner sig. 

Adam, HC & Tommy i TornFalken släpar tungt. 
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Det ryktas att M
artin

s långvariga 

känslor fö
r Je

nny nu sprutar so
m 

eld efter det att Fredrik fria
t till

 den 

sköna mön. Inte ens M
artin

s 

charmiga försök att gräva 

Slafsörnens gropar när de byggde 

upp lägret verkar bitit p
å henne. Nu 

väntas en nya vecka och då ska 

Martin vara ptr-ass, v
i får se

 hur 

det går.....
.. 

Ella har enligt obekräftade källor 

mer än 100 myggbett i ansiktet. 

Danne sn
or al

la A
lex

 grejo
r. 

Jaja bara ler. Vad är hemligheten Jaja?! 

Har Tomten har en älskarinna? 

Peter & Anna dejtar rejält sedan ett halvår. 

Danne & Agga sover i s
amma sovsäck. 

Nikl
as 

ha
r b

liv
it j

ag
ad

 ut
 ur

 tä
lte

t 

för
 at

t P
ete

r v
ill 

ha
 A

nn
a d

är 
i 

stä
lle

t. –
Någ

on
 so

m vi
ll h

a N
ikl

as?
 

Nattligt drama vid Örnens tält: 

Erik och Nicke kommer gående för 

att ge Örnarna en godnattpuss. 

Eftersom det bara finns en tjej i 

Örnen siktar Erik direkt in sig på 

Ella. Niklas säger: 

-Titta där är hon.  

-Nehä, jag är ingen tjej. Visserligen 

har jag inte kommit i målbrottet än 

men det beror på att jag har små 

testiklar, utropar lilla Ludde. 

Peter har bättrat sig sedan tidigare 

läger. Han har bytt ut sina svarta 

plastsäckar mot en riktig 

ryggsäck. –Hur känns det, Peter? 
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Peter + Anna = Sant 

Rickard J fuskar på brännbollen. 

-Borde brännas på lägerbålet tycker några juniorscouter. 

Miniorledararna håller Ånhammarbladets 

fotografer borta från miniorernas militä
rtält. 

Är det bara Vasse och Olof so
m ska få se de 

gulliga miniorerna... 

Kevin är söt / några miniorscouter 

Vår KO har äntligen hittat någon som hon tycker 
duger och det bästa av allt, han är en blåskjorta. 
Imorgon åker båda tyvärr hem. 

Fredrik har myggbett på pungen 

 Hur fick han det? (red anm) 

Alla måste skriva in till Ånhammarbladet. Insändare, berättelser, dikter och skvaller. 
Lägg alla dina små roliga lappar i brevlådan vid intendenturen. 

Det vore tjänstefel att inte visa er 
denna fantastiska bild!! /Red 
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LA POÈME DE LA JOUR (DAGENS DIKT): 

Spagetti i byxan 

tillägnad Havsörns-Jenny 

När maten är slut 
och grytan tom 
då springer vi ut 
och giver vår dom: 

Spagetti i brallan gör susen i sängen 
och folket det stönar som fåglar på ängen. 
Och Jenny hon skriker som bränd utav pasta 
nu sticker jag hem och där med basta. 

                                  /Niklas Hidmark 
 

 
Metaforisk tolkning av Erik Levander: 

”När maten är slut” och ”och grytan tom” är troligen 
taget från då gårdagens lunch intogs och en viss tomhet 

bland havsörnens grytor iaktogs. 
”Då springer vi ut” är antagligen en överdriven strof 

som hänvisar till då ledarna eller assistenterna 
lämnar bordet. Att ledarna eller assistenterna 

sedan förhoppningsvis tackar för maten kan 
härledas till ”och giver vår dom” 

”Spagetti i brallan” är ett uttryck från det 
tidiga 2000-talet då det svenska språket var 
i stor förändring på grund av en utvecklad 

multinationalism, då nya friska influenser 
blommar upp och påverkar urbefolkningen, i 

detta fall har jag kunnat leta långt bak i pärmarna och 
funnit att en man vid namn Niklas Hidmark yttrade dessa ord på Ånhammar, en liten ort i 
Sörmland. ”Fåglarna på ängen” är antagligen en metafor för att miniorerscouterna hade 
anlänt till Ånhammar vid den omnämnda tidpunkten och jag kan bara anta att de uppträdde 
livligt och högljutt. Jag har också löst gåtan om denna Jenny och hennes skrik, skriket kan 
nämligen även uppfattas som ett smärre gräl som uppkom i början av den middag som jag 
ej tog del av. ”Nu sticker jag hem”- se artikeln om Hungerstrejken. 

/ e.l 
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Vi fortsätter på vår nya spalt. 
Experiment som utförts eller borde utföras... 

Hej!!! 
Jag har då fixat lite med mitt myggexperiment! 

Igår på hajken så räknade jag alla mina myggbett. Det 

var ”388st”. I morgon så kommer jag att kolla mitt 

andra experiment! 

// Kramar Angelica i KÖ 

 
P.s. Det var Assnällt av Ludde att låna ut sin tröja /Ds  

 
Red och resten av områdets deltagare är Fortfarande 

mycket intresserade av fortsättningen. 

Agga har äntligen kommit vidare i sin undersökning. 

De senaste forskningsresultaten tyder på att 

algblomningen längst in i viken är orsaken till 

nässelutslagen. Vid sydvästliga vindar sveps algerna 

ut mot badplatsen och Agga får problem. Så nu 

väntar hon bara på nordostliga vindar för slutgiltig 

konfirmering av teorierna. 
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Insändare: 
Det hördes ett enormt ramaskri ifrån skogen borta vid dassen. Det ryktas om att 

bara Emma och Angelica kan uppnå såna 
decibeller, undra vad som hände?  Enligt vår djurexpert är tjurarna brunstiga 

denna månad så vi oroar oss.  No offence, women! /”redaktionen”  
Det har inte bara varit ett utbrott bland 
ledarna idag. Även Alex sprutade eld på sin mor när han inte fick brunsås till köttbullarna. Kan det vara ett trötthetstecken bland oss med två utbrott på en dag? 

Alex med beundrarinna…. 
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ÅB´s utsände reporter fick under lördagen 

rycka ut för att rädda en nödställd patrullscout.  

Scouten i fråga hade träffat på en grön 

avfallspåse som legat i solen under ett par, tre 

dagar. Med livet som insats, nåväl kanske inte 

det, men med stor risk för illamående, tog 

ÅB´s Reporter tag i saken.  

Den illaluktande påsen avlägsnades från 

platsen och förpassades till den gröna avfalls 

baljan vid intendenturen och de resterande 

larverna grävdes ner i marken. Vad som skett 

under dessa dagar var att det bildats larver. 

Larver som bosatt sig i de illaluktande resterna 

av vad som varit en delikat måltid för en 

patrull på läger. Larverna var många, så pass 

många att de börjat kräla ut ur påsen och 

anlagt en bosättning under plastpåsen på 

marken. 

Vänligen, LÄGG de gröna påsarna med 

köttavfall i den gröna tunnan vid intendenturen 

så snart ni kan!  

           /Re Porter 

Efter en större 
diskussion har 
redaktören beslutat att 

censurera bildmaterialet 

(otroligt nog) från denna 

skräckövning. Detta av 

hänsyn till våra läsare.

           / Red 
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Dagens namnsdag:  
Serhat 

Nattens lägsta temp 12,5° C  
Relativ luftfuktighet 72%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 0 Lux 01.30 
Himlen är klar som korvspad 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom och stigande badvattentemperatur. 

Vädret  

Maträtter, Söndag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:    Gulaschsoppa 
Middag: Pasta med Köttfärssås 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Söndag 2002-08-11 
Prognosen för Ånhammar 

 
Söndag 
Halvklart till mulet och efter hand troligen 
regnskurar 
26° högsta 16° lägsta 4 m/s från SO 

Måndag 
Mulet och regnskurar. 
24° högsta 16° lägsta 2 m/s från SO 

Tisdag 
Uppehåll och efterhand minskad molnighet 
23° högsta 14° lägsta 5 m/s från V 

Onsdag 
Omkring halvklart och uppehåll 
22° högsta 15° lägsta 5 m/s från NV 

Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. 
Sätt på er sydvästen och njut av det ljumma 
sommarregnet (passa på att tvätta er i regnet). 
 /Red 

Hört på Ånhammar 
Vem dubbelskiter Peter med? 

Var har soffan varit medans  
Gurra var borta? 

Sjögung kom till Jenny? 

Jenny & Fredde behöver 
äktenskapsterapi. 
 Kontakta Anton i U/Ö!! 
När skall Danne gifta sig? Han lär ju 
ha sagt nej. Är de killar han söker? 

Jag tror att det inte är de små från 
KÖ som är bedragare till Fredde. 
Jag tror att det är Ludde & Emma / 
De Små från KÖ  

Limpan ERKÄNDE att han hade fel 
Fel Fel Fel Fel Fel Fel Fel Fel Fel  

Inte för att någon bryr sig men….
Alex i KÖ läser SILIKON och han 
verkar tycka det är pinit / Dö spaj 

Solens uppgång 05:00:17 
Solens nedgång 20:55:05 

8% måne synlig i natt. 


