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Upplaga 15 ex. Tidningsredaktionen i slaktboden. Nummer 11 2002 

Ånhammar 
Bladet 

ÅNHAMMAR

2002

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! 

Re Porter har stupat. 
Det är en sorgens dag i ÅB´s redaktionslokal. Vår eminente reporter Re Porter har gått 
hädan. Under natten till gårdagen blev, som ni säkert vet, redaktionen anfallen av ett 
gäng banditer. Det var de beryktade scoutsabotörerna som genom en fräck kupp 
lyckades komma över hårddisken i ÅB´s redaktionsdator. Banditerna flydde ned i 
sumpmarken mellan Ånhammar säteri och Näsudden där Re Porter tillsammans med 
övriga redaktionen övermannade och oskadliggjorde skurkarna. Förlusterna blev stora 
för båda sidor. ÅB´s hårddisk reparerades under natten och morgonen vilket möjliggör 
ytterligare en utgivning, den sista detta läger, av Ånhammar Bladet. 

Intill björkarna i bakgrunden 
mötte Re Porter sin baneman 

Symbolen betyder i dessa 
sammanhang att vederbörande gått 
hem (till Gud). 
Scoutsymbolen för att gå hem 
används ofta i dödsannonser . 
 Ser du denna symbol vet du att vi är 
en scoutkamrat färre 
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Upplaga 15 ex. Tidningsredaktionen i slaktboden. Nummer 11 2002 

Ånhammar 
Bladet 

ÅNHAMMAR

2002

Köksbilder sid 7 
Vem äter var sid 6 

Fråga KLAS sid 8 
Skvaller mm. sid 12  

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! 

INNEHÅLL: 

Väderprognos sid 16 
Annonser sid 11 
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Tack. Och.  

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 2 ex till JSC,  
1 ex till MSC, 1 ex till intendentur, 2 ex till ledarna. 

Alla 

äter 

i 

köket 

eller 

hur. 
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Pastasallad 
 
Fixar Wennberg 
och dom andra i 
köket så ni 
behöver inte 

laga mera 
lägermat 
i år. 
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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 

Jag gillar att hugga ved men är inte bra på det. 

Jag har pajat 3 yxor och huggir mig i foten. 

-Varför är gud så ond? 
//Grässtrå 

Varför m
åste m

an son
a på si

sta läg
ernatte

n? 

// Tre seag
ulls Varför blommar all kärlek 

på sista lägerdagen? 
//Tre Seagulls 
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Nedan har ni ett par knopar att öva på under resan . 
Dessutom kan ni testa era engelskkunskaper (eller plåga era ledare). 
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A HHHH!!! Vi har fastnat i 

deras nät… Motsägande 

eftersom de inte har några nät, men de 

har oss fångna. Det finns ingenstans 

man kan fly, ingenstans man kan 

gömma sig, det är ingen som kommer 

undan… Någon hittar dig till sist, siktar in sig som en 

målsökande missil, susar fram genom eld och rök, slår på värmesökaren och hittar 

en öppen hud yta. Allehanda så kallade skydd, osynlighetsgörande krämer, 

illaluktande klister… inget stoppar dem om de känner doften av mat… Man hör 

dem inte, inte förrän det är försent, då de redan har fått upp vittringen… De smyger 

sig fram, surrar till precis vid örat för att distrahera, undviker handen som viftar 

frenetiskt… De skrattar i mjugg åt detta patetiska försvar. Tyst tar de sig fram till ett 

obevakat område, söker efter den bästa platsen, sätter sig till rätta… och sticker. 

Borrar ner snabeln och äter… mmm… varmt blod…. kittlar dödsskönt i kistan…  

Som sagt, man märker dem inte förrän det är alldeles försent, då de har gjort sitt och 

flugit sin kos. Då sitter man där med den där blaffan som sakta med säkert utvidgar 

sig både i sidled och höjd. När man då trodde att man var på den säkra sidan så 

kommer den… AHHH… KLÅDAN… Den går inte att beskriva, bara de som varit 

med om den kan känna igen sig, de är de enda som vet vad som krävs för att inte 

begå dödssynden.. klia, klia, klia… 

Man känner hämndbegäret ta över och ler i mjugg då detta satans flygfä flyger rakt 

in i mellan ens utsträckta händer som slår igen… Där fick du!!! Du kommer aldrig 

mer att dricka mitt blod, aldrig mer kommer du att förpesta mitt liv.. 

Tänk om man kunde åka på läger utan alla dessa mygg!! Tänk hur mycket lättare 

livet skulle vara om de inte fanns. Man skulle kunna njuta av kvällarna till fullo, 

sitta runt lägerelden och njuta av de sista strålarna utan att konstant vara 

tvungen att agera väderkvarn… Man skulle slippa 

alla dessa fula röda fläckar som vägrar att 

försvinna och som kliar som om de inte 

vore av denna värld. Livet skulle vara 

lättare helt enkelt. Men vem har sagt att 

livet är lätt att leva? 

 
/Agga (den eviga mygghataren) 
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Tidningar: 
CD-Rom ÅB i PDF    75:- (bättre än webb) 
CD-Rom ÅB i PUB  100:- (två skivor) 
Å-B 1-11 utskriven   100:- (bättre bilder 1200dpi) 
 
Bilder: 
Ånhammar 2002 CD-Romar  
(5 skivor– rubbet) alla bilder (.JPG)          200:- 
Ånhammar 2002 CD utvalda bilder            100:- 
 
Skicka ett mail till  
Limpan@gvb.nu om vad du vill ha  
så fixar jag det under hösten.  
Betalning vid leverans. / Limpan 

Annons: 

Intäkterna från försäljningen möjliggör fortsatt teknikutveckling inom ÅB´s produktion 
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Två ledar till som är väldigt 

kittliga…. Juniorledarna Elin 

& Jossan  

// JSC 

PSCGrattis till Jossan som 
fyllde 19 igår! Weee! // Martin 
(FiPi) 

Ledarna är så djävla taskiga! Först så
 

säger dom att vi får bestämma maträtt 

själva. Sen säger dom att vi bara får 

bestämma efterrätten själva. Vi ville ha 

jordgubbstårta… Men ICKE!! Vi fick 

istället Chokladpudding. 

Pulverpudding!! Skärp er 

Chokladpuddingledare!! 

//Monis Pralinus 

Dagens idol: 
ADDE i Ekorren 

// Domarna Sandra & Petra 

Angelica + Adam = Sant 

Appropå lägerbål 
Mer önskemusik tack, typ Någon vacker 
dag, Balladen om Cecilia Lind eller hela 
Bär ner mig till sjön annars var det OK 
och trevligt!  
// Martin (FiPi) med diverse  

Det där med ledarpackning är 

knepiga saker. 

Det visar sig att fler och fler 

använder Peters metod att 

förvara och transportera sina och 

avdelningens ting. Senast i raden 

av avslöjanden är Att Trötter 

packar i BLÅ soppåsar… 

//Anonym 
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Nicki och Alex O är inget rykte 
längre, C PCS tog dom på bar 
gärning 

Efter mycket om och men är G (Gurra i örnen/uttern) äntligen inne på 

redaktionen, det tog ett tag… jag var först tvungen att snacka med Limpan 

(som för övrigt snackar om hur det hänger älgar här inne och hur det sprutar 

ut köttfärs ur en trevlig maskin här inne, när det då är säsong, dvs. inte nu…) 

som sade att det visst var lugnt, såvida det var lugnt för våra ledare, så då 

skickar jag ut våran ”trevligaste” person (se Jonas) att kolla med Niklas, som 

bad han snacka med Peter, som jag redan pratade med precis efter ett pl-möte, 

så Jonas kommer in och frågar, och Peter svarar kallt:  

Nej. 
Jaha, då var det bara börja att analysera, planera och diskutera… Varför, Hur 

och Vem är frågor som just dyker upp, och måste ha svar, helst fort… 

Så jag pumpar Peter, men han kommer bara med typiskt ledarsvammel, och 

jag kommer ingenvart, så då är det bara gå till plan B, dvs. hitta någon med 

mer inflytande än Peter, och vem kommer man och tänka på, jo, Befälhavaren 

för PSC-grenen på Ånhammar 2002 Daniel Torèn och efter en hel del 

städande och ett mindre lägerbål, så får jag tag på Danne och han ger sitt 

medgivande, såvida vi städar vårat område perfekt på ca en kvart… 

Under motivation jobbar Ö/U som bäst, och när Danne kom tillbaka så var 

området perfekt, och det var bara att vandra iväg tillsammans med Alex v.g. 

och Trötter (sen var det G, Ludde och Mårten) och G har med sig coca-cola 

till Limpan (hört rykten om att Limpan blir sur om man inte har med en gåva 

till honom…) och iväg över spången och en kohage så är man äntligen 

framme vid den ökända Slaktboden-Redaktionen. 

Danne är återigen fräck som en tomat!! //Monis 



14 



15 



16 

Dagens namnsdag:  
Joe 

Nattens lägsta temp 16,5° C  
Relativ luftfuktighet 77%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 0 Lux 03.25 
Himlen är stjärnklar, alla 7 ses i karlavagnen. 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom och helt underbar badvattentemperatur. 

Vädret  

Maträtter, Fredag: 
Frukost: Filmjölk, bröd och pålägg. 
Lunch:   Pastasallad 
Middag: Fixar mamma 
              Bon Apetit!!! 

Fredagen 2002-08-16 
Prognosen för Ånhammar 

 
Fredag 
Regnar det i morgon kommer det uppifrån 

 

Hultis har ett säkert tips om att det blir sol. 

Solens uppgång 05:11:47 
Solens nedgång 20:41:40 

32% måne synlig i natt. 
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