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”Du som är så full av kloka ord” sa  Larsa och log sitt allra raraste lilla leende 
”kan  inte du skriva en rad  i Ånhammarbladet?” 
”Ja!” ropade Limpan genast ”Du är ju kårordförande! Du måste skriva en rad! 
Nej, en hel sida! En ledare! Ja! Du måste skriva en Ledare!” 

Och tja, varför inte? När man skriver en Ledare i en tidning så får man ju chansen 
att skriva om vad man vill. Man kan verkligen få bre ut sig och predika om sånt 
man tycker är viktigt.  

Jag tycker att det är viktigt med scouting. Det är viktigt därför att det är en 
möjlighet för människor att utvecklas, lära sig nya saker, träffa varandra. Om 
man frågar oss varför vi är scouter så svarar vi olika saker. För att komplicera det 
hela så svarar vi själva olika saker vid olika tillfällen. Om man frågade mig varför 
jag var scout när jag var 9 år så sa jag att det var kul. Helt 
enkelt bara jättekul. Om man ställde samma 
fråga till den 12-åriga Jaja så bubblade 
hon i tio minuter om Mården och 
råbandsknopar och fotogenlyktor och 
läger och hemliga meddelanden skrivna 
på chiffer.  

Om man frågade mig igen när jag var 
14 år så rodnade jag. Knallröd. Orsaken 
till varför jag hängde kvar var en 
hemlighet, men han var ett par år äldre och 
hans namn började på M. Nu för tiden 
brukar jag svara nåt om barn och friluftsliv, 
men det är egentligen bara halva sanningen. 
Om man vill ha hela sanningen måste man 
lägga till något om att genomföra sina idéer. 
Att få en idé och se den hända. På egen hand 
om jag måste, men helst tillsammans 
med andra. 

Varför är du scout?  

           Jaja 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Jag gillar Åmhammarbladet! 

//Ekorren -Vad är det för skillnad på 
en elefant? Den kan varken cykla! 

-Vad är det för skillnad på vå 

elefanter? 

-De kan varken cykla 

tandem! 

-Vad är det för skillnad på 

tio elefanter? 

-De kan varken köra buss! 

Vi håller på med en tävling där 
man måste skriva in en insändare. // Viktor, Jsc 

Lämmeln är bäst 
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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 
Erik 
Kungsörnen 
Martin 
Havsörnen 
Alex, Niklas 
Tornfalken 
Peter 
Uttern-Örnen 
Emma, Danne 
Räven 
Sara 
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Biff  á la Lindström 
10 port.        Ingrediens 
    2,0 kg       Potatis 
    1,0 kg       Nötfärs 
  100,0 g       Potatismjöl 
    5,0 st        Ägg 
  200,0 g       Rödbeta inlagd 
   50,0 g        Kapris 
    2,0 st        Lök 
                     Salt, Svartpeppar mald 

Beskrivning: 
Blanda ner ägg, hackade rödbetor, 
kapris, riven lök och potatismjöl i 
köttfärsen. Krydda med salt och 
peppar  efter smak. Forma färsen 
till lämpliga biffar. Stek biffarna 
jämnt bruna ca 4 minuter på varje 
sida. Serveras med kokt potatis och 
brun sås. 

Blodpudding 
4 port.          Ingrediens 
    0,7 kg       Blodpudding 
    0,3 kg       Bacon 
    0,8 kg       Vitkål 
    2,0 dl       Lingonsylt 
   25,0 g        Margarin 

Beskrivning: 
Skär blodpuddingen i skivor 
och stek den. Stek bacon. 
Serveras med riven vitkål och 
lingonsylt. 
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En gång i tiden gjordes de flesta produkter till hushållet och hemmet på den 
egna gården eller så köpte man in det man behövde av grannen. Kor slaktades 
till mat och skinn, potatis odlades  till mat och säd odlades för att bli till mjöl. 
Att mala mjöl på den egna gården var inte alltid lätt, det krävs en damm med 
vatten för att med vattenkraft få kvarnstenarna att mala den odlade säden. På 
Ånhammar säteri finns en kvarn. 

ÅB´s utsände fick till sin stora glädje möjligheten att tillsammans med 
juniorscouterna, besöka kvarnen.  
Kvarnen togs i drift 1806 och användes under cirka 140 år. Den siste man som 
malde i kvarnen var en man som hette Ivan Andersson och kom från Kilkärr. 

Man kan verkligen undra hur många av de saker vi bygger idag, som kommer 
att användas under en så lång tidsperiod framöver. Har ni några idér om vad 
som skulle kunna fungera under så lång tid? (skriv upp på en lapp och lägg i 
ÅB´s låda utanför intendenturen). 

Juniorerna var intresserade och frågade en hel del om hur saker och ting 
fungerade. ÅB´s utsände svarade efter bästa förmåga och hoppas att en del 
intresse för kulturhistoriska byggnader och maskiner förmedlades till 
besökarna. 
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Löpare och liggare i närbild. 
Räfflorna ”renoverades” genom att 
hugga upp dom med stål och klubba! 
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Sammanfattning av PSC lägret 
I morgon är lägret över! Nermonteringen av lägret kommer att 
påbörjas idag och imorgon kväll kommer ängarna bara ha de 
upptrampade stigarna som spår efter den aktivitet som skett. 
Dessa stigar kommer inom ett par veckor växa igen och för en 
ovetande så kommer de få spår vi lämnat efter oss inte leda till 
slutsatsen att det varit full aktivitet på dessa ängar. Men spåren 
av Ånhammarlägret 2002 kommer finnas kvar i alla deltagare. 
Lägret har givit både äventyr, erfarenhet och avkoppling från 
vardagen. Att leva i en patrull i två veckor är en stor erfarenhet 
i livet. I en patrull lär vi oss av andra individer, som vi kanske 
inte alls skulle prata med annars. Vi löser uppgifter 
tillsammans, har konflikter och utbyter tankar.  

Vad har vi gjort de två veckor vi varit på Ånhammar? 
Kommer ni ihåg eller har ni glömt? Nåväl här kommer 
en tillbakablick. Lägret startade en tidig morgon på 
centralen för att ta pendeltåget. Vid ankomsten till 
Ånhammar så presenterades lägerområdet. Efter lunch 
startades förhandlingar mellan Pl:arna om 
patrullområdena. Det var dags att bygga. Bygget, som 
tog två och en halv dag flöt på bra. Första kvällen 
innehöll en sångstund och utdelning av lägermärken. 
Första programpasset efter bygget på onsdagen var en 
TV eftermiddag. Vad för mig är en gåta är hur Räven 
vann över Tornfalken i Gladiatorerna…  

Kvällen erbjöd också på bio mitt i skogen. 
En upplevelse men med mycket mygg.  

På torsdagens morgon kom Tomtens dotter och efterlyste sin far. Det var bara för 
Patrullscouterna att packa ihop hajkutrustningen och ge sig ut på en två dagar lång hajk. 
Första dagen träffades det på diverse konstiga filurer innan patrullerna nådde sina 
patrullnattplatser. Andra dagen på hajken var mestadels på vatten i kanot. På vattnet 
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hittades det vrakrester efter 
Tomtens släde. Efter ett antal 
timmars paddling slog alla 
PSC läger i en tjurhage. Efter 
att en tuffing till Utter 
skrämde iväg tjurarna så 
vågade även sig ledarna till 
nattplatsen. Hultis kom på 
besök och kvällen fortsatte 
med en sångstund. Men 
plötsligt fick Danne se någon 
signalera i mörkret.  

Nu var det bråttom, lägret 
avvecklades, kanoterna packades och 
vi gav oss iväg i mörkret med endast 
fotogenlykta fäst i akterna som 
belysning. Efter en timmes paddling 
uppfattades en fotogenlykta på en 
brygga. Vid fotogenlyktan hade 
Tomten skrivit ett meddelande att han 
var i säkerhet och vi slog läger. Nästa 
morgon bjöds på lite svårare paddling 
i ån mellan Misteln och Dunkern med 
ett antal lyft över träd som fälts av bävrar. Efter ån så syntes 
lägerplatsområdet. Där stod Tomten välkomnade och det dansades 
runt granen, fast det inte var jul.  

 

Efter lördag lunch tvättades det 
scoutskjortor och det badades en 
del. På kvällen var det frimärken 
som gällde, faktiskt för första 
gången i kårens historia.  

Besöksdag var det på söndagen. 
Många föräldrar kom ut och det 
lagades mat och diskades för 
fulla muggar på patrullområdena. 
Samma dag startades även en 
organisationstävling som varade i 24 timmar. Lägerbål blev det också med bland annat en 
kul sketch av Duvhöken. Dagen efter innehöll till största del en brohajk men även en först i 
mål. Följande dag var det olympiad som gällde. Till PSC stora glädje var det gemensam 
middag, vilket innebar någon timmes fritid.  

Onsdagen (idag i skrivande stund) innehöll femkamp och festmiddag.  
Men vänta - Vad är det som låter utanför dörren? Måste ut och kolla…! 
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C:\>WARNING - VIRUS SCOUTSABB. 
C:\> 
C:\> 
C:\> 
C:\>FORMAT C: 
 Press Y to continue. 
 Y 
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