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fiB l-cmr-c Sup Kr-,v ri i-L ABuccA
let vai' en gång för täng€, läng€ sedan en tomte,
son föddes ]ångi ne:e i m6.kåste S,nå]a..i. I]å!ls
vaqqa stod i den dJupa skogen, där det var så
md_,{'t åt r3_.en sol e_lp_ mt1. :'-e, '_'- . _

blev åtta år skickade tomtemor och tontefar ho*
ro. 'r1'e b./ för arL lLa ... --e ". bd".a t'-a
.i\:l för'r3. ledan o-års'l'e-. ås-F.ir1 '.re.e Sr.;.P:ro ' örja . -beta.
NL bå - de' s g r -. b'i- l"e ä. le fa. ." sr. toc3 3 I La
lyckaies inte ]1rtta en enrLa gå|d, där de behövde
er Liten \!.iloilte, son !akaCe iive. barnen och
hijll eti öra pä djLrlen r fähusen,
ler ;re:kå-s nissen bLev tlr-ngen alt bosätta sis

.-.n,- occ oe -åt .
va-a ',1o, ro

:ör en :on:e.isse. t:-1iq' ned nal bLev iei ocL.rå
..' -ä?on Jlrlgröi llck han ö'/er |r1-.iri tetet ai:i-

Tomten 51e,' ner och mer ledsea' och nlr ,1e and-
ra toriarna iräflad€ honon, s.i :ånr ie. att ha.
hlev alli merå tvär och ergsti. l::rl'ör döpie de
honon iill Tonte Sur och urle: der rarne: ble./
han saari ki;nd t hela Små]ant och l alla Ce an-
gränsande lanLlskapex. När de1 bt/4r",ies någon n:{
rå- r -å{ .-,
komna ifråga för ati f:r fLJr'ttå cit! tr- 1.€n vill
.'äl ha en grinig husiomte.
Lren grck och Tonite 3,ir blev ildre och surare.
Allå'ro.le, ",.--. å1. d"abba e dv öl' rde!

. r-c r o/i,.::"n ".-
dåe s1C na hö. p' rt.

ALLA fffedrb
eABrv öNsKAs

I y-14 ' aåsso_ åv !+t "olk i e.: slad lån"'
borta, soin heite Ärboga. len 1åg ända uppe I

.-1. on Tol e -\r-
te f,rnnjt nå. ilan bestånde sig för å.tl Ada- trt
och titta om Ce inte skLLlle behöwa nå.son för-
stä rkni rp, på tomtef.o.len.i:lr.
När han kori till Ar'boga, visade .ret siå a-tt så,

de iomla:! sor farns .Er', h?Ce e+,t vlii.lrTt sj:r
ått hrn.?- .ed all t torb, averionrte.r i Ärfoga ..år
rnte .å viirst qlal !t a.il ii er f:äFl.inr, ren 1:
ieL wa. 1v,.,.:i?r'i ötr alla har.. r{ulle hirr.a få si-
rå r,.r<lF-D-r.- si l"€.tijr." ..- si;r iirr.tl ä.,:ll
lå'i3 !om1.e 3.r' l-ö13öl:a. lcnle :u- lle./ så ,.tl a.1,
så ierle .:1r'r., :r,! l"oftia.n3 nere 1 :målar:.r seti !o-
noi. .iul I e re . !:o Lri : irte ha i(;ni rgen noiron
liji -ro. qi. 1r. r: l'itiflr' r.:: tla.r. över 2t1 iirrl-
lri'e. i,a fiii en .r'lerfj:! LrtlJrfr.i. sri iei "ån l:lirnle tro. ll:r_,'.,: i.,)i r..li ,ie iemr C:i:' rJ. irlllr/t l.i-
ire n:;.r,isi:._ _.1i4! rlör,1,. .lesra toialt ucr:: ari
ie lrefenr si.'
frfi: se Torre :rlB.:i, :ofl rr ". n, kall3!:,
rr:e-ri.rte' r:..cN'.., ..111 ,:er nya n r esen '..år cet
bäq'. lortetiI s!:.t1. l1-ar. had€ iåJt på må15a Lrinl-
ra 1r, oL:i. Ii r,.å'-- rrr: iro, alt c-et är nåron'
,.oJi !! :i{ul l e
jö. Tonie Sur'. llet lt2nne' J.,. han si{ absoj,-,-.. :-nte
iörlj:ini ar linf;re, TenL vei! kans(e jet bljr j,rst
nu, som läser den liär: s:.ian' som nu 1:ul får ire-
sök av TCM?I GLAI och qlön cå' inte borl att ge \o-
non ett l]ar. e::tra r:r.iia! i 1rs:rlfisqröten, tt ilei
år clet brista han ,ret.
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Bergt.clle:.ar 1:r1',rCit ?1la f]v3€13 t!rx åtr' :e.-
v6rka i tidnirgen fro1lur.{ej.,. riååra har lir.å1 1:
bidiag. mer: vr haCe .o{ ho!!ats få flera.
leck.ingarf.a var alIa så bra, att vi besilrae o:s
för at'" ia meC iem allesånnans u:on ex. (at,i.rJre

I1 'e e i-
ninaar, och då vai{je vi ui ce iwå, son vi :rck:e

Nu vc,er vi, å a-.. re. v . .
r':v ' "i ä^:. l ,-F-a aYAn el:

+
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Tec,rnlnija: har rnsånls av (athrr.e. 3 år,
lr-cebc.4, ll t.. I"eil t.strön! 1!':. ocn
.;otanss on, 1, år.
i:orscrjet !: Jrlkul-slCan har tlllve.;ats
di!ica !;/deborq och våxi1n3slrotlenet hår

-:essa lrarn :å-r nu f.1. tse.qirollet var s1n
iå.irrnes !ap!a or',beies ringa 3e.gt!o11et
l:r or ei:essen t11i latfLrrnel

1a.
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duw- ry%
Växl.a vagnarna rätt

På bi lden slm: va:tna:na

hon fåx encasi passeras

waånarna Ä och 3 ha b:/ii

frår börjån.

Å ocl !. lei :irurs c., .:: : r< och bro.

av lok€t, li:r alli '1_ ;iirirgi skall

!iats och r.irel .rl::rl .jta. iär f,ei stod

Lösningen till korsordet skal1

lörst öppnade räi ta 1ösning€n

l.ara Berstroll6ts red, tllLhanla sensst dsn 15 ianu&rt 1961.
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Vi firar Lusse---

tucian Kerstin lklund med tä?norna K Si6eren och K Öh1in.

Lördacen ileE 1O decettb€T kon d€t CVA-ar€ alräl]ande
eenorn vakten litst hur son helst tidigt på morgo-
nen. Yrvakna sökt€ de sig till olika stä1]sn' där
traditionella Lucia-fester gick av Etapeln. övsr-
allt var det pyntat n€d lev8Jlde ljus och andra att-
ribut, som hör julen ti]1, och Sivetvis var kaffot
med lussekatter och pepparkakshjärtan obligatoriskt.
Mate:iallaboratoriet var dock ett uniantsg så titl-
vida, att nsJl där siartade ned att ä14 grisfötter'
kokta 6fier gamnalt flnt skånskt Tecept. Tnnan fos-
terna var slut' Ajord6s också s€dvanliga julklalips-
byten och nånga fyndlga uppslag viickte nunterhet.

I adnj.rjstrationsbyganeden hade ett tro-tal samlats
i lunchrummet med styresnan och bägge överinqe.iö-
rerna i spetser'!. Iucia här var Kelstin Eklundr som

fick tillfällc att ijyvi"äna inför större uplgifter.
Eon åtföljdes av tårnolna Kristina Öhiin och Kaisa
5jögren. Styresnan lahlin hälsade dem välkorra.
Stännjngen steg inte ninst då sprallige tomten Tall-
qwist och nissarna B€rit lennbon och r-rl la Sjögren
tiltsamnans med julgrisen l{era ECvardsson och 0\r-
nilla Ahlgren inträdde. Cösta Kling och Gustaf Frrtz
spelade, och avslutningsvis tråddes en slänamnpa
tillsanmans ned avd J6O och l?0' som ]lssade på nor-
nal iekontoret,

På evd 279 chamailes grabbarna a.v Lucis.n l4aidy Lenn-
r1rd sarnt hennes tärnor Inga Andersson och Ing-Uå-ri
Jansson. Efter en uppiggande kaffetår hade humöret
stigit till "a1l8ångsplan€t " och rnan tog iiu med en
förövning på julrolertoaren,

Plan€ringenr arb€issludier robotr beredningen och
Rfi hed€ genensan fest och Lucia var i det här fa1-
lst Sarbro 31v4.11 med tärno.na Zaifta Custavssonr Gun

nåunf€lalt och Tngiid lfadst€.lt. Stänningen var: helB
tidån på tol)penr och Si8urd llatlsson, iklädd sitt so-
liSeste sjöchaillöi'sle€nde och n€d blöibyxor i iut-
klappspeketet' bidrog likson glö88en staxkt ii11 siö-
gan8en, l.{€d hjälp av en slängnrnpa sprsds deltagarna
slutlia€n till sj,na rosp arbetsplatser'

?Ä hateriallaboratoriet fölides giisfötterna av kaffe
och 8lö8g. Lucian Siv Dautf€ldt uppvaktades av 3tiärn-
gossarns lcnnart gtjernströnr Lais-lrik Nilsson och
Xrll-k€1 Jansaon.

På Ec var Sonjs Ählander ljusdrottning åtföljd ev tär-
norns Serit fordlund och Sir8itts. Äh]. Festli.g, velt-
holn6lelende stjtrngoss€ i röd- och sva"trandiga y1le-
byxor vsr ll<e P€nn€no, Ec-gäng€t slog sig en stund i-
hop Ded alolisdalns !å 1åb. innrn nsn skildes åt fö!
att tå itu bod ds8ens uppSift€r. Olaaler.

UEF firaale traditi.on.enligt Ein lucirfest löldag€n d€n
l0 il6o rmd€r trovllge folr€r. Lucian Sirgltta IJinil n€d
tårno! lntåAade uniler eång. S€dan v&r clet degs fö. ksff6
r6d dolp iDran oen gtergick till norDala gän8o! ig€n.

'.t 
vå.r en lyck€t 6tiirningsfylld stund, sor vi fiok uI)F
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Skäggenä.s luoi&f.st
Efterson 150 hrr: byA8t e on unil.r år€t anordnrdos 360
ooh l?0rs iradltionolla luoirf.rt i år åv 3?0. forrr-
llokontor€t hddla gjortB o,n ttll 6n tlovlig r|[1lnga-
srl.. Krff., bu]lrrt tertr D r .r.k!raal.s lnt. Th. brr-
b6r sina€rs, 1 Äx föt'stårkt. Ead två 61trir6r ocb 6tt
draAsp6l, sltin8 €n118t SeEnal traditlon lol.nd Jena-
sons sp6ci.lluciepotputri. Sv.d-Xrio Bäokströn Bjö'19
und.cr bögljutt bife11 till luia, $ornrllåhrnaaon Bpc-
lads soloalrrgspol, julkl&pprr util€ltdl6s och lndcrs
lladsträa kund. som vanligt hå]le tyst. Sist nån ilock
bäst var LUCIT och h€nn6s tåinor. 1 år heilc skäSg€nr
valt en v6!k1igt idgalisk LUCIÄ. Blonda InSe-Iaj Åh-
lin önskss Ätcr. I h€m€s följo kunde rden noters fng-
rial l'{sgnusson, ChriBtina t{alrn6}6d, Xary Sjöb€ra och
l'l.rgarst& P6ttcrsson, llJrcken tech ti11 Eo18€r, Inger
och alla d.o andir duktiga krtelo8erna fö! €n tr€vlig
lucianoraon.

Trötter
Luciafeet på evd25O

Lördagen ii6n 10 dec€nb€r höl]s som v&nligt 6n liten
Luciafcsr pA .vd 25O med börJan vrd )-Lid.en och m€d
ganskå god ir.llslurnrnA. Föret spelacte orKestern(två
och 6n hal- rnan), lrr Earry Arvidson och Cöste Johans-
son, några 1åtar, vari även Gösta Ändorsson, ävsn kat-
lad "Xålai-Cösts" d€lvis d€lto€f. Så uppenba:ed€ sig
Lucian Anlta Dahlbefg n6d sine fem tärnor, Ingrnari€
Fedqvist, I"ena Magnusson, SiH Nyr6n, Barbro Kästänä
samt l4aud Öber8, och skred sjungande genon det av
smyckade julg?B.nax och levand€ ljus upplysta runmet.
När Luciafijljei sakta tågat ut stånale orksstorn i ned
någrå låtar ig€n och a]lsång sjöngs. Måla.-Cijsta fran-
trädle sBda.n och sjijng någ:ra av ei.s patenier:ail€ visor,
som alttid röner stort brfall, likaså de stnå "hisiorier"
han exekverar. Tfvärr går tid€n fort, när stämningen
år" höe, warför det snart war tid för d€n txaditionella
lår gdarsen, som fådd.., - r lls de ^oc, sor ej or"aL Jpp
lika tidiet aon wi a. ra.
Efter lite städning var det. 11å dags att så smått börja
tänka på aibeiet ieen ocb eniast ha kwa. minnet av en
t.evlig och genytliA norgon och ned en önskan att näs-
ta år åter få vala med om nåson ]iknand6 tillstäl]ning.

Yrinligt samarbete åav ?/0 vack€r Lucia från 28;
f" -ixt;5 rin L-ucia-rest lrev aet pa raraagsmorgonen
lör 270-sektionen. I{an samlades på Uässen redan före kl
5 och så snåningom satt :Iär 6tt 60-tal norgonpisga bän-
(ade :unu de lJuspryC la boroen. OLle Ähljn hälsade elatt
v:lLkommen och så iågade Lucia med tärnor in. Dei var don
betagande txion Lena- Magrusson, lng-Marie Hedqwist och
Siv NJrdn, aIla från avl 290. Det bjdds lnte bara på kaf-
fe och s1ögg. ood musikunderhå"llning bjöds €.v kvartetten
tennar"t Fransson, Felle liilsson, John Scherp och Per Eult-
€iren. I'ransson frarnföide ett wackert tronbonsolo och Per
iiult4ren wisade i ett solo ait han var vass på saxofon.
iet var avd 2?4, son denna gång svarade för errang€nang€n
m6d den äran. Eofger oscarsson uniLrar vem det blir nästa

Ett liiet korglotteri hjälpte ti11 att ge ett ö\'erskoit
på 55:- l<r, som skänktes -ii11 lrälsningsarmcn.

Det har varit en ganrnal fin t.aditionr att t€lehallens
personal har samlats tidigt €n nor€fon för€ jul för att
i g€nytlig senvaro dricka ksffer beundra h&]1ens Lucla
och hennes tär"nor, sjunga och nycket a.nnet, I år bröts
denna tradition.
InAet är så bra, att det inte går att göras bättr€. l,ör-
dagakqä]Ien den 7 d€c sanledes nan i stäl]et meil sine
resp !å nässen för julsup6 ned. dans. I en tr6vll8t $rn-
tåd näss haale ett stort och onfattand€ julbord dukats
upp för ett 70-ta1 J'ersoner.
Cod nat 1åt€" sig a11tid vä1 snaka och nellan tugSorne
sjöng nan allsång. Börje Klotz - var tar den Dra.nnen
allt ifrån - beräriad€ histoli€r (frAh å1n hembygd?) och
visade och läste under 311mänt jub€l up! €tt vykort -
stort son €tt halvt sofflock - son han pÄetod ii8 he
fåti fr"ån ltalien. när Gustaf Frltz var dår och sku]le
se olJ'mpiadån.
Rallens egen fi€1ge "llasenri Kdrlsson un.1erhii1l ned ops-
rsttm€lodier ooh adrinisirationens l'lary S.iöb€rg ]ät ä-
ven sin vackre stänna 1jud6. S€dan trådde8 datlsen till
småtinnen tilt från Kungsör inporterad fin nusik. I 6n
paus i danson oralnades sn skåittrttävling mellan ti€ dan€rt
son så snebbt Bon iöjliFt skulle sartlla in en del unal6r-
li8a sek6". Snablast var (arin lriksson' soD vann m€al

mycket kbapp nerginaf. Tyd.IiS€n €n person att xäkna n€il
I inBarilin8iaeDrnsnhang.
F€stkodrnittdn Åstlid Nystedt ooh Custef trrltt kund€ kån-
ne sig nöjds. llla vsr snse om att kväll€n ver h€1lyck&d
och ett iåtr hsd6 vs.rit rn€d on att in?äti8 en ny tradition.

lJånea.



KarrEN, TuppEN ocH cR(sEN
LEKTE 'TA FATT' uppÅ rseN.
Fasr oRrsEN vAR uN6,
vAR HAN ÄlroÅ rön iuuc
,crr slÄ Rovn pÅ NyFRusNA lsEN.
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KAI I EN, TUPPEN OCH CRIS€.N
Korro I SJöNöD pÅ rsEN.
De u..rÄr-prEs År Nu.
Jnm ! KuxElrru !

OcH ÅreR Korl cRrsEN pÄ rseN.
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Karre N, TuppEN ocH oRtsEN
SI6 SKYNDADE BORT IPNÅr.r JSEN -Fön lexaruoE syrÄ
Än Noc rRycoAsr ÄsroÄ,
Rrr xÅlla src BoRTA FRÅrrr rsEN.

I'Saxat ur Våirmländsk Julglåidjert


