Bil. till Bergtrollet Nr 3

Lucia

1956.

Trollungen

1956

Lucia-dagen har alltrner anammats scrn anledning till ett uppiggande avbrott i vargrå. Ett rundsvep på de olika avdelningarna inom CVA visar, att rnan hade
hjärtligt roligt och att de rncrgoirtidiga kaffestunderna med tårta frarnförallt gick
i karnratandans tecken. Vi 1åter Trollungens avdelnrngskorrespondenter berätta.
dagens

LUCIAINTERVJUER
Nr 6: Redan i unga år blev hon biten av hästar och går numera helst i klänningar
rned långa ärrnar.
Nr 2. 'rMitt liv är ridning" utropade denna flicka. Hon anser sig ernellertid fcir rädd
och feg. Vill gärna bli fasadk!.ättra.re.
Nr 4. Säker i sadeln är denna ridintresserade flicka sorn enligt kännare har Arbogas
snyggaste sits.
Nr I. "Missförstå rnig inte s',riiLl.] ,f :.'.. :r)en jag trivs bäst rned en rran frarnför rnig"
säger denna häst c,:h ridi:.tress ::ade kandidat.
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Den här prydliga affischen hittade vi på avd 360. Intervjuerna med luciakandidaterna återfanns ursprungligen på ljusstaken.

Ers*-

Nr

Blond, sval, älskar hästar vill sitta hernrna i lugn och ro. Tycker or-n
långresor.
Nr 8: Urtypen för en svensk hernrnaflicka sorn har ridning och uteliv sorn
5.

hobby.

Nr

helst vilja utbilda si.g till ridlärare. Sedan barnsben har hon
följt rned farniljens arnbulerande tivoli. Annars tyd<er hon orn lugna

3: Skulle

hernrnakvällar.
Nr ?: Ridning är hennes hobby, denna typiska hernmaflicka längtar efter
bullrande liv i större städer.

Ritkontoret
Det kanske 1åg en aning överdrift i den teaterviskning - världens vackraste
Lucia -, sorn hördes på ritkontoret, när avd 360:s Lucia, Ingrid Zettergren,
tågade in rned sitt välsjungande följe, rnen nog var hon söt så det räckte.
Holger Johanseon talade rned inlevelse orn Lucia-traditionen och utdelade rned
assistans av Anders Wadströrn eldiga springare till den hästintresserade Lucia
och hennes likaledes hästintresserade tärnor. Där delades bl a ut Vita hästen,
sorn skänkts av Tuppen, Norrköping, och Spaderhäst, sorn korn från Öbergs,
Eskilstuna. I{irnrneta-Medåkerskvartetten - fyra darner och fyra herrar - underhöII rned sång. Gösta Kli.ng var flitig på dragspelet och RolanC Jansson hjalpte tiII rned guitarren. Skottegänget Ing-Marie-Fledgvist, Inger Swanströrn,
Roland Jansson och Anders SEdstdrrllrrrr€F eller rnindre rnaskerade ti11 skottar,
irniterade skickligt säckpipa i den gripande skotska kärleksvisan. Finalen blev
en verklig skräll. Dörren for upp och in for Öi rned en jätteorrn i släptåg hela adrninistrationspersonalen i långdans. Ritarna hakade på och så ringlade
orrrren vidare i väIdig fart, sjungande "Nu, är det jul igenr'.
T'rnaa

Tim

Den lZ decernber sarnlades personalen på avd 501, 5ZIB, 540 cch 560 till
Luciafest i personalbyggnaden. Visst såg rnan lite trött ocir r.rr.'vaken ut den
första stunden, men snart infann sig den rötta stärnningen ocii det var riktigt
trivsarnt. Siv Nyr6n var den sorn fick ikläda sig luciakronan oc,h hon assisterades av tärnorna Sonja Löfgren och Majvor Berglund sarnt st-,järngossen Sten
Sirnonsson. Flickorna var rikfigt duktiga rned sången. Efter iuciasången frarnfclrdes "Stilla Natt" av dern tillsarnrnans rned några andra flickor. Det lät scrn
en sarnsjungen darnkör så repetitionerna hade tydligen skötts bra. Så srnåningorn blev Hasselbohrn så uppspelt att han satte igång en Iångdans så svetten lackade. Gäfvert spelade flöjt och Kling dragspel.
Snarthade den korta rnorgontirnrnen gått titt ända och det var dags att stärnpla
in och börja dagens jobb.
Las se

På torsdagsrnorgonen firade plåtslagare och svetsare gerrrensarnt Lucia, sedvanligt originellt rned rnanlig Lucia. Kronan prydde ynglingen Knivsta. Den
prövade arrangören Artur Jönsson bjöd på ett ornväxlande prograrn. Fridh
sjöng och rnålar-Gösta spelade guitarr, Max Gustavsson och Gösla Kling spe*
lade dragspel. Milt uttryckt var störnningen god.
Nästa år firas Lucia för tionde gången av de två avdelningarna och då blir det
en extraskräll vill arrangörerna redan nu rneddela.

J"
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På rnotor firades också Lucia under deltagande av ett 50-tal personer. På en
truck körd av stjärngossen, truckförare Wärrnegårdh, färdades aöta Lucian
Solveig OIsson och på en vagn dragen av stjärngossenrrHarnbo'r och tornten
Swanströrn satt de båda tärnorna Birgitta Larseon och Inga Andersson. Det
vackra tåget värrnde säkert de alla rner eller rnindre för tidigt och kanske
delvie självpurrade hiciafirarna.
Musiken serveradea av Lennart Ekström rned sitt handklaver och Luciasången tonade stundorn riktigt vackert ur de ornkring 50 struparna. Kaffet och lussebrödet förtärdes under en gernytlig rnen ändå högtidlig stärnning sorn säkert
bidrog till att svetsa motorfolket ännu bättre sarnrrran.
SK.

Lördagsrnorron den ferntonde firade vi Lucia på både nedre och övre botten
i administrationsbyggnaden. Nu och då sarnmanblandades deltagarna. S å
egentligen borde här skrivas om alltihop" Men håller rnej titl bottenvåningen,
Till en början pårninde stärnningen orn den sorn nånstans i världslitteraturen
fast då i helt annat sarnrnanhang skildrats,ilapidarstil i orden'tbunden i anden".
Detta hör ihop rned svenskt kynne. Vi har allihop liksorn svalt enrrjärnaln" sorn
i det längsta håller oss styva, för att tala rned Jonas Love Alrnquist. Nå, det
lossnade rätt snart. Närrnare bestärnt då Öi i spetsen för slängdansen genorrl
alla skryrnslen och vrår på både nedre och övre botten hjälpte oss loss från
stelhetens kust - eller hur det nu skall uttryckas. Irene Lindetrörn sorn Lucia
rned tärnor Liebeth Eriksson och U1la Lännbrink personifierade på pricken den
säIlsarnrna blandning av blyghet och säkerhet sorn gör kvinnan till - just det kvinna. Musikkapellet Kting-Sjökvist var i toppforrn, horrrnästarinnan Majvor
Byströrn serverade glOgg sorn ofir hon aldrig gjort något annat, den Haglund'ska
bandinspelningen rned sin behagliga blandning av skärnt och allvar träffade sorn
en fernetta, julklapparna gladde alla och hovfotografen från avd 534 blixtrade
och brann - rned ett ord, a1lt var lyckat bara vi hann kornrna i gång. Precis
sorn överallt på CVA där Lucia firades, förstås.

Mr Winkle
CT'A
Luciafirandet på CFA blev i år ovanligt lyckat" Dels hade vi besök av stadens
Lucia rned tärnor och dels hade skrivcentralens flickor genornfört arrangerrrangen rned säker hand. Halv 7 var borden dukade och vi kunde sIå oss ner
och dricka härlig varrn g1ögg, Medan vr väntade på Lucia, sorn infann sig
kl 7, fördrevs tiden rned a1lsång. och srnåprat. Röstresuraerna kanske ej voro
de bästa i den tidiga tirnrnen, rnen hurnöret var det inget fel på"
När Lucia rned tärnor infunnit sig och installerats vid kaffebordet fortsatte den
tr:evliga samvaron till klockan var dags att åter begynna en arbetsdag. Vi har
all orsak att rninnas den gångna Lucia-rnorgonen och särskilt det sätt flickorna ordnat för oss alla. De äro värda en särskild eloge.
I)e försarnlades tack till Lucia och arrangörerna frarnförfördes av C-H Drn.
Kalle

YSaa.t"ra" ""ga.
Enlrgt uppgift från rnantalskrivningsärnbetet har BaIk-Johan flyttat från Röda
Torget och är nurnera bosatt på Lönep1an.

Den l3:e dennes avhölls det traditionella luciafirandet i radarbaracken.
Till tonerna av Haglinds dragspel tågade Lucia och tärna åtföljda av de
rrsrtlårr stjärngossarna Silo och Cajvall in i "fegtsalenrt, där rnan dagen
till ara hade dekorerat oscillografer och universalinstrurnent rned ljue.
God stämning rådde vid kaffebordet, där lussekatter och g1ögg serveradeg.
Men alltför snart hördes den skarpa signalen från "väIlingsklockan'r och
luciafirandet var obönhörligen slut för denna gången.
GlE

I arla rnorgonstund sarnlades rnan lördagen den l5 tiit Iuci.afest

på

elselctionens verkstadsavdelning. De annars så dystra arbetsbänkarna
hade piffats upp rned vita dukar och levande ljus.
Efter det att Bror Pettersson piggat upp de ännu yrvakna rned en irit
på sitt bälgaspel, därnpades ljuset och lucian, Dolores Andersson, gjorde entr6. Hennes stjärngosse hade ernellertid svikit henne (fV på sig att
försova sig en sådan rnorgon. ). Till kaffet och g1öggen bjöds även på
rnusrk av Aine Lundquist, vpl rng Lindh carnt Bror Pettersson. AlIsången leddes rned bravur av Bosse Ensdanl.

GlE
Något decernberväder var det precis inte på lördagsrnorgonen den 15, då
avd 5Zl strörnrnade tillsarnrnans uppe på skrivcentralen. Långbordet lystes
upp av levande ljus och en liten fin gran gjorde sitt till för att ändå denrätta stärnningen skulle infinna sig.
Man högg in på lussekatterna, pepparkakorna och tårtan, gjorde srnärre
avbrott för allsången och srnakade på den varrna glöggen.
Ritkontorets utvalda lucia, Ingrid Zette'rgren, gjorde ett uppskattat besök rned sina tärnor och från 360 infann sig dessutorn t'skoltekvartettenrl
sorn för sin klärnrniga sång knep starka applåder. Avdelning:ns egna sångförrnågor, Wera Edvardsson och Inger Swanströrn, bidrog vidare rned två
vackra sånger sjungna i stärnrnor"
Men en tirnrne rinner fort iväg och rätt sorn det var hördes knäppningarna
från stämpelklockan utanför, sorn förkunnade att bussåkarna började anlända och det var dags att bryta upp".
IN

På luciadagen gjorde Arbogas Lucia rned sina tärnor det traditionsenliga
besöket på rnässen under alla luncherna. Mässen bjtid på luciakaffe och
ett långbord stod dukat, där rnan själv kunde härnta kaffe, härliga lussekatter och pepparkakor.
I väntan på lucias frarnträdande underhöIl s rnässbesökarna rned sång och
rnusik. Fru Wera Edvardsson och fröken Inger Swanströrn sjöng tvåstärnrnigt "Stilla natt'och "Jag drörnrner orn en jul hernrna" till ackornpanjernang
av Ingernar Lewin, som även spelade någ::a solostycken på pianct.
Så hcirdes den vackra luciasången och Arbogas ljusdrottning I955 rned sina
tärnor skred in i rnatsalen, sorr) var alldeles {ullsatt. Faktor Otle WaIIströrn
erinrade rned några ord orn lucias syfte och gärning, överingenjör Högfeldt
frarnförde t;rck tiIl lucia och hennes uppvaktning för att de velat kornrna till
flyget och Balk-Johan tackade på rnässföreningens vägnar, allt under det FotoLasse srnög ornkring för att hitta det riktiga utgångsläget för enrrplåt".
Slutligen gjorde lucia och rrågra tärnor en rond rned insarnli.ngsbössorna.

I

FÖRETAGSNÄMNDEN, CVA

Årets sista sarnrnanträde.
Företagsnärnnden höU sitt sista sarnrnanträde för året fredagen den l4 d.ecernber.
Närnndledarnöter jarnte suppleanter samlades i styresrrrannens sarnmanträdeslokal ,
där det blev trivsarnt trångt kring bordet. Man började rned genomgång av företagsnärnndsfrågor, varefter inforrnationer lärnnades

En titt in i vårt företag
Åt ata"6n och Göransson hade uppdragits att utreda en eventuell fortsättning på
den kursverksarnhet, sorn pågick foregående vinter och gick under benärnningän
"En titt in i vårt företag". Andr6n ansåg det olämpliqt ait i förväg lägga rrop1r,
stor kurs, som rnan rnåste Effiiä-sig för. Han förordade i stället fltfåttigJlrai.ffar, sorn kunde ordnas under hand.

Ingvar Johansson föreslog, att de två i utredningsir-,rnrnitt6n skulle fortsätta sitt
arbete,
Undersökning av rnöjligheterna att tillhandahåIla kaffe och te i verkstaden under

ilEetstiii:--

'*"ff.k"-mitt6n"
- Nils Henriksson, olle Åhlit, Tor Andr6n (ordf) och G A
- rneddelade genorrl sin lrdförande, att utredning pågår och blir klar

Johansson
nästa år.

Granath gav kornrnittdn upprnaning attrrsnabba påpå grund av denkalla årstiden ocn
den l<alla rurnsternperatur, sorn är att väntail.

I närnnden hade frarnförts att behov före1åg av en forråds- och gårdskarl på avd
370" Denne: skulle bl a vårda avdehi.ngens verktyg. Öi frarnhöIiatt sysselsattningssvårighete:r föreligger inorn avd 370 periodvis oc[ aT-t anstäIlandet av ytterligare
en rnan skrrLle ur den synpunkten vara ofördelaktigt" Då arbetsledningen inorn av,l
ej instärncle i behovet, beslöt närnndea lärnna frågan.

U:95""1it6 och aktuella

rneddelanden
Angåend.e anrnärkningarna på hcigtalaranläggningens tjudkvalit6 upplyste Öi att
undersökning pågår. I sarnband härrned närnnde Ählin, att personalen upfskattade de nyhetsutsändningar sorn förekornrnit bl a uiffii olyrnpiaden"

Ctg"r,k"r"g_gl"*"d""
Gran skning snärnnden lärnnade rapport genorrr sin ordförande, Folke Kropp. Endast ett fcirslag förelåg. Det gällde en förbättr ad rnetod fctr puiGiä@fl-attor
till. ventilsäte på pulsrnotor. Förslaget hade lärnnats in av ZZ9Z Gustavsson, avd
I I O" Kropp rneddelade, att verkstaden skulle utföra prov, varefter granskningsnärnnden skulle inkornrna rned förslas.
En del händelser i sarnband rned tillkornsten av d.etta forslag påtalades.
?,,.
4!1il_ efterlyste ett förslag "sorn kornrnit bort"" I cien diskussion, scr-n efterlvs ni:ngen ledde till , frarnhöIl ordf , att säkrast var att föIja den rutin, sorrr införts
beträffande förslag. DessaJEäiI skrivas ut och läggas i förslagslådan.

Frasrnaskin på avd 205
Fö-rslag orn placerandet av en fräsrnaskin på Motor fcirelåg. Öi frarnhöll att fullbeläggning erfordrades för att det skulle vara rnotiverat at1 fT-acera rnaskiner på
specialsektioner.
J

er sby

rdäE

frarnholl , att det var en ren tillfällighet, att verktygstillverkning nu före
avd 205. J ansåg inte att en fräsrnaskin på 510 var rnotiverad..

Inforrnation
Försäljning av skrot och kasserad rnateriel hade kritieerats. Bl a påtalades
försäljning av ett större parti skurpulver" En avd hade förklarat, att rnan dör
hade användning för pulvret, som då undantagits från försäIjningen,

Ordf redogjorde för gången av beslut orn försäljning. Viss rnateriel erbjudes
FF, listor cirkulerar genorn förvaltarens försorg tilI de olika avdelningarna,
där berörda har rnöjlighet att förhindra försäljning. En viss benägenhet att
sarnla förelåg.
Andrdnfick närnnden att skratta hjärtligt.
-:E,-forst så låter dorn rnaterielen kasseras och sedan kornrner dorn och vill
ha den, ty när den kasserats, får dorn den gratis.
Öi frarnhöll, att kostnaden för lagerlokaler är stor och att det gällde att se till
inte hyrde eller byggde lokaler i onödan"

äTt rnan

Ultraljudsbehandling
Andr6n rneddelade, att rnan f.ör 2.500:* kr id<öpl en appa::at för ultraljudsbehandling på sjukavdelningen. Prisel för behandling har faststäIlis till Z:- kr
per behandling, varav föreiaget tietalar hälften" Sarzrrna ta><a tilIärnpas för
kortvågsbehandlingen. En sä:rkaing till l:- skall övel'vägas.
Arbeten på entreprenad
Öi upplyste att arbeten f<ir 175.226250 kr lärnnats ut på entreprenad under L956.
Fl-uvudsakligast ornbyggnads- och rnålningsarbeten. Mattsson närnnde, att rnan
på 'rdriftenrr ansåg sig åsidosatta.
Öi ftirklarade, Man står fast vid principen att hålla en arbetsstyrka, sorn stänäftt tan sysselsättas. När större extraarbeten kornrner, rnåste dessa lärnnas

ut på entreprenad.
Mattsson: Vern kontrollerar entreErerlörernas arl:eten?

Öi: Har ni hört några anrnärkningar

?

Mattsson (rned en liten suck): Jaa, rnan hör så rnycket"
Närnnden inforrnerades också orn organisaticnsplanen för ytbehandlingen. Den
kraftiga belastningen, sorn rrran tidigare väntat från Motc;, uteblir eannolikt"
Någon utbyggning av avdelningen är ej aktuell"
Man talade orn rnotorbuller vid provkörning, ett problem sorrr gnuggades åtskil-

ligt utan att lösningen skönjdes.

1\r!.t"U"tjlgg"trg.r g.a
gi.t igenorn arbetsbeläggningen på de olika avdelningarna cch närnnde i en
sarnrnanfattning, att rnan inte hyser några farhågor för att rnan ej skall kunna
hålla i gång den arbetsstyrka, som finns vid CVA.

-91_

förändring
Ordf rneddelade, att en utredning angåerrde den tekniska organisatronen vid cv
utförs av Ekonornisk Företagsledning, Detta hade lett till ett förslag, Born kornrner att genornföras" Verkstäderna kornrner därigenorn att få en first organisation på den tekniska sidan, 6orn i sin tur skall ge till resultat, att man får ett
bättre tekniskt underlag för produktionen. Ritkontor och kontroll kornrner bl a
att tillhöra den tekniska avdelningen, sorn får en Öi sorn chef.
Or ganis ations

t

,

Ingvar Johanssonfrågade, orrr rnan genorrr ornorganisationen räknade rned rner
personal eller rnindre.
L-

Ordf frarnhöll, att något preciserat forslag
!!ff:ggl

påpekade också

annu ej frirelåg.

att civila företag använder likartat systern.

Ålderdornshernrnet vid Säterbo inköpe s
Ordf till de närvarande ledamöter:ra r stadsfullrnäktige: Vi håller på att
Eöpa ålderdornshernrnet vid Saterbo fcir en dyr penning.

Ingvar Johansson: Billigt. Eller hrrr, Andr6n?
Andr6n: Mitt ernellan.
Or talade orn rnaskinanskaffning och upplyste att en verktygsfräsrnaskin inF-opts. Pris c:a 50.000:- kr. En kollektorsvarv av konstruktion ASEA har
beställts rned ett halvårs leveranstid.

var det dags för avslutningen, sorn i anledning av det förestående årsslutet frck en högtidligare prägel.
Så

Ordf styresrrran Dahlin tackade företagsnärn;rden för nedlagt arbete och frarnffiI1yckatårrned.''å.'gagodafclrs1ag.Hanönskade1ed'arnöterna en god jul och ett gott komrnande företagsnärnndsår.
V ordf Karl Mattsson tackade fcir det goda sarnarbetet under året och uttalade

@tdetsku1legåbraförCVAnästaårochattarbetsIöshet
ej skulle trycka ner stärnnlngen. Han tillönskade till siet närnndens ordf
ledarnöter en god jul.

och

4y_:1yt:}"g"-taa"g *.a ut
Det har blivit traditron att företagsnärnnden efter årets sista sarnmanträde samIas till en bit rnat. Man skjuter sarnman aIIa sarnrnanträdesarvoden. vilket brukar räcka Lagorn trll fcir att närnnden skall lcunna bjuda sig själv på en rnåltid.
Sarnling på Mässen, där faten rned julbordets läckerheter snart var i livlig rörelse. Julljusen lyste icke endast upp rnaten utan också de vackra krukväxterna på
bordet.

- Typiskt för CVA, sa Ör, den här blornrnan heter Ftitiga Lisa. Maten väcker
ädla känslor till liv och snart stärndes allsången upp rned Oi sorn god försångare.
Skärntaren Rune Larsson berättade sanna historier orn sina (irr)farder och påhittiga Åttitr gav inte sin orngivning någon ordentlig ro att srnälta rnaten.
Bergtrollet korn På Tapeten och rnan enades orn att flitigt rnedarbeta.
slut på det roliga och man gick hern.
Wirn

Sen

var det

