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  Jaha…hur gick detta till? ?? GÄSP… varför ligger jag inte i 
min sovsäck och har det varmt och skönt… i och för sig ej 
sovandes med tanke på snarksymfonin jag delar tält med. 
Finns det världsmästerskap i snarkning? I sådana fall har 

jag ett självskrivet lag sovandes bredvid mig. När jag en gång 
höll för näsan på en kompis för att hon snarkade så förfärligt 

ryckte hon till och lät som 
om hon satt i halsen, och 

efter det blev hon 
knäpptyst. Lycklig la jag 

mig ned och tänkte att ”Ja, 
äntligen! Nu får jag sova”. Det 

var rent otroligt skönt att ligga 
där och inte höra något annat än 

tystnaden… inte något annat… 
inte ett endaste andetag… ”tänk 

om hon var död?”  Hon andades ju 
inte… hur skulle jag förklara det 

nästa morgon? Skulle jag erkänna att det var jag som fått henne att sluta andas… 
eller skulle jag hålla tyst? om hon blev obducerad skulle man då märka att att hon 
dött av att någon hållit för näsan på henne? Sjuka tankar tänker man när man är 
trött… och trött var jag så jag somnande glatt ovetandes om ifall min kompis lvde 
eller ej…. Sedan dess har jag lite svårt att hålla för näsan på folk när de snarkar. Har 
ni tipps på andra bra sätt att få tyst på dessa snark marodörer ör ni hjärtligt välkomna 
att informera mig. Men men… aprikoskräm till middagen!!! Toppen! Har inte ätit 
det sen jag gick på   fritids. Blev inte besviken. Tack för det köket. Men ja visst, hur 
kommer det sig att jag sitter här och skriver mitt i natten när jag som redan nämnt 
har en varm sovsäck och privat orkester väntandes på mig? Fick en order om att 
skriva ledare… försökte övertyga Limpan om att man faktiskt borde vara ledare för 
att få skriva en sådan… men han ville inte lyssna på det örat… men ok. Nu får han 
som han vill, en ledare utan ett enda vettigt ord skrivet i den. Men för er juniorer 
som har lyckats ta er igenom så här många rader med ögonen öppna kan jag ju passa 
på att tala om at Pelé gjorde 1088 mål på 1114 matcher… dessutom hade han tröja 
nummer 10. Det kanske i alla fall ni kan ha någon nytta av. 

/ Jossan (även om Pippi är det namnet som hörs mest just nu) 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Korv Stroganoff 
4 port.          Ingrediens 
  400,0 g       Falukorv 
    2,0 st        Lök 
    2,0 msk    Margarin 
    3,0 msk    Tomatpuré 
konc 
    2,0 dl        Mellanmjölk 
    2,0 msk    Persilja 

Beskrivning: 
Skär korven i strimlor. 
Skala och hacka löken. 
Bryn fettet i en stekpanna. 
Bryn korv och lök. Tillsätt 
tomatpurén och rör om. 
Späd med mjölk. Smaka av 
med salt och peppar. Koka 
några minuter. Strö över 
persilja. Servera med kokt 
ris och sallad. 

Tacos 
4 port.          Ingrediens 
    4 st           tacoskal 
    0,5 kg      Nötfärs 
    0,5 st        Isbergssallad 
    2,0 st        Tomat 
    1,0 st        Gurka färsk 
    1,0 st        Majskorn konserv. 
    2,0 st        Lök 
    1,5 dl       Gräddfil fett 
    1,5 dl       Taco sås medium 
    0,2 kg      Ost  

Beskrivning: 
Bryn köttfärsen och tillsätt 
kryddmixen och vatten (lika 
delar vatten och kryddmix). 
Finstrimla salladen, finhacka 
tomater, gurka, lök. 
Riv osten. Ät och njut. 
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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 
Alex 

Kungsörnen 
Danne 

Havsörnen 
Emma, Peter 

Tornfalken 
Sara 

Uttern-Örnen 
Niklas 

Räven 
Erik 
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Saxat direkt ur Eskilstuna kuriren den 18/7 2002 

Tjurflock tvingade småländsk 
familj att söka skydd i trädtopp 
FLEN | Mobiltelefonen blev familjens ”räddning”. Mamma, pappa 
och barn satt uppflugna i trädtoppen. Nere i hagen väntade den 
nyfikna tjurflocken som avbrutit familjens picknick. 
 

Poliserna på länskommunikationscentralen i Eskilstuna trodde knappt sina 
öron när de fick larmet. 
En hel familj av småländska semesterfirare satt uppe i ett träd och behövde 
hjälp att komma ner. 
- Det var en familj med vuxna och barn som stannat för att rasta och så hade 
de valt att ta en spatsertur i hagen för att titta på naturen, berättar Ove 
Andersson, vakthavandebefäl på Eskilstunapolisen.  
 

Tjurarna kom fram 
 

Vad de inte hade räknat med var att hagen beboddes av en flock tjurar som 
genast kom sättande mot familjen. 
- De kände sig tvungna att ta sin tillflykt upp i trädet och ringde in till 112 
därifrån. Det är något av en Tjuren Ferdinand-historia, säger Andersson. 

Familjen visste att de hade hunnit till Ånhammar i utkanten av Flens 
kommun, när de valde att ge sig ut i hagen. Men vem som ägde de belägrande 
tjurarna visste de inte. 

Polisens arbete bestod i att hitta ägaren till tjurhagen, som lokaliserades 
och kontaktades per telefon. Familjen kunde oskadd ta sig ner ur trädet och 
fortsätta sin resa. 

- Enligt ägaren var alla tjurarna kastrerade och väldigt snälla så det var 
aldrig någon fara. Han gick dit och befriade dem, säger Andersson. 

Red´s anmärkning: Dom satt uppflugna i den omkullfallna eken som var 
seniorscouternas matsalstak. Inlämnat till redaktionen med ett leende av Joe och 
Red tar tacksamt emot alla bra bidrag som kan roa er kära läsare... 
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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 fråga KLAS 

Hej Klas! 

Vi sabbade i en kohage, nu undrar vi.. 

-Vad ska vi göra? 

P.S. Vi vill inte erkänna något om det… -HJÄLP!! 

Kära Hjälp: Det hoppas jag verkligen. Speciellt om det där 

stickiga snöret som går runt om slutade stickas. Då stack jag 

och polarna direkt. Rosamunda sa nått om 800 kvigor i 

Nyköping fatta va 800 st och ingen tjur så långt ögat kan nå. 

Himmelriket är nära!!! Nyköping here we come!!! 
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Hej! 
Ööö När Karin och jag var och, eller.. skulle gå till 
dasset, så, .. he-he.. Vi gick dit och så såg vi att det 
var någon på dasset, vem?  
Jo, det var en kille på dasset?!  
Den killen som var där vet vem det var!!  
Ööö vill bara få veta vad ni killar gör där.. // Anne 
P.S Killarna har faktiskt ett eget dass!! D.S 
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Elli saknar Fredrik oändligt 

mycket!!!/J 

Jocke har mjuknat med åren!! Tänk om 

alla ledare kunde göra det… Vore 

trevligt! //J+E 

.Vad händer? Är Elli fortfarande tänd på Robin?! 

Det är väl Fredrik du ska spanka och inte 

Robin! //J 

VIKTIGT! 

Vi i D
H kan faktisk

t laga mat när vi 

vill!!
//DH 

Det ryktas att kärlek mellan Viktor L 

och Sandra på junior! Grattis och lycka 

till!!// J+E 

I går kväll vid tapto så sprack 

förlovningen mellan Fredde och Jenny. 

Jenny hade hört bakvägen att hon 

skulle bli dumpad efter bröllopsnatten! 

Men, paret är nu kasnke sams och har 

bokat tid
 hos äktenskapsrådgivaren 

Anton!//J+
E 

Juniorerna tycker att 

patrullsc
outerna bara softar ru

nt…
 

INTE sant!!! 
//J+

B 

Anne har en stammis i 

sovsäcken (Adam) Bianchi 

har rajtajtajtan där!!//anonym 
Det ryktas att Johanna sitter 

uppe i skogen om kvällarna och 

längtar efter sin kille. –Killar, nu 

har ni er chans, hon är rätt 

desperat….// 
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Vad kommer hända nu 

efter brohajken? Kommer 3-

års p
atrullisa

rna att sk
ippa allt o

ch 

bara slappa? Det får vi se! //J
 

Vad är det som händer med ptr 
Danne? Han intresserar sig allt mer 
för vegi-girl (Niki) Vad kommer att 
hända? Lägret börjar att likna ett 
kärleksnäste på högre grader…- 
Lycka till alla par!! /J 

Om ni undrar varför Elli är off, så 

saknar hon fredrik. Eller det är vad 

hon skyller på! /J 

Danne är fräck som en tomat 

//Monis 

Hej! 
Nu har vi kommt på 

fler ledare som är 

kittliga. Dom är 

*trumvirvel*- Danne, 

Peter och Martin 

//Karin och Anne 

Jenny dumpade 

Fredde, förlovningen 

har upphävts. Nu har 

Martin sin chans!!//

anonym 

Vem är det senior-martin 
egentligen gillar?? Han erkände 
precis at det inte var Jenny!! –Nu 
får du ta och bestämma dig, är 
Jenny bara en täckmantel?? Man 
blir ju nyfiken…// ja 
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Danne snor alla Alex grejor. 

Alla måste skriva in till Ånhammarbladet. Insändare, berättelser, 
dikter och skvaller. 

Jenny snackar med Martin på ett annat 
sätt än annars. Hon rör Mårten på ett 
annat sätt än också. Men, det är David i 
gustavsberg som gäller enligt säkra 
källor //anonym 

Elli sa
knar Fredrik oändligt mycket!!!/J

 

Vad händer? Är Elli fortfarande 

tänd på Robin?! Det är väl 
Fredrik du ska spanka och inte 

Robin! //J 

Vad är det som händer med ptr Danne? Han intresserar 

sig allt m
er för vegi-girl (N

iki) Vad kommer att hända? 

Lägret börjar att lik
na ett kärleksnäste på högre 

grader…- Lycka till a
lla par!! /J

 

Hur kan Peter vara så fräck att han 

låter oss göra ögonsplits i T
itanic 

tross???! Man bara undrar…  

//Mona 

Jag tror att Filippa är hot på 

Fredde eller Danne i DH!! .. 

eller, jag vet!! // a
nonym 
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Vem är mannen?! Jag har två bröder som går i scouterna. 
Jag har två föräldrar i köket 
Jag är en blond ”viking” Jag bor inte i Bredäng Jag är rovfågel 

Det jobbigaste är att inte känna SÅ för dig

Det jobbigaste är att inte känna SÅ för dig

Det jobbigaste är att inte känna SÅ för dig

Det jobbigaste är att inte känna SÅ för dig    

Men ändå gör det ont

Men ändå gör det ont

Men ändå gör det ont

Men ändå gör det ont    

när du är med någon annan

när du är med någon annan

när du är med någon annan

när du är med någon annan    
 

…till en vän som ”känner” som jag  

gjorde, när jag skrev min dikt 

//elocin 
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Hej! 
Jag har tappat min kniv. Det är en vanlig 

scoutkniv med vanlig parerstång. På handtaget 

står mitt tele (881178) //Mvh Per i TF 

10 i topp på söta killar 
1.    Jonas 
2.    H.C 
3.    Robert 
4.    Alex 
5.    Carl 
6.    Pär 
7.    Ivan 
8.    Robin 
9.    Konstantin 
10.  Micke P. 

// anonyma pojkar 

Ända sedan Larsa blev Limpans medredaktör så har vi 

inte fått ÅB till frukost utan mycket senare. Den blev 

bättre men sen. Please - ändra på det! 
// Kram Ptr scout. Larsa kommenterar: Försöker med ny utdelningstaktik i 

dag.  
Red kommenterar Larsa har blivit ordentligt uppiskad så 

han inte skall slarva med jobbet något mera. 
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Dagens namnsdag:  
Solbritt 

Nattens lägsta temp 15,5° C  
Relativ luftfuktighet 76%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 0 Lux 03.00 
Himlen är klar med lätta slöjor med dimslöjor 
över ängarna 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom och stigande badvattentemperatur. 
 

Vädret  

Maträtter, Tisdag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:    Korvstroganoff 
Middag: Tacos 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Tisdag 2002-08-12 
Prognosen för Ånhammar 

 
Tisdag 
Upphörande skurar följt av ett lättande 
molntäcke 
23° högsta 18° lägsta 3 m/s från NO 

Onsdag 
Efterhand tidvis ökad molnighet och troligen 
regnskurar 
25° högsta 17° lägsta 2 m/s från NO 

Torsdag 
Efterhand tidvis ökad molnighet och troligen 
regnskurar 
26° högsta 17° lägsta 2 m/s från O 

Fredag 
Klart till halvklart och uppehåll 
25° högsta 16° lägsta 3 m/s från O 

Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. 
Ta gärna ett snack med han ni vet, om att det 
inte ska regna på torsdag-fredag /Red Solens uppgång 05:04:43 

Solens nedgång 20:49:51 

15% måne synlig i natt. 


