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Jfllklappar, rnandlar i gröt och rnycket annat
Julen gör rnig absolut vansinnig. Jag önskar att jag hade en åsna, soryr
spottade pengar orn jag röck den i svansen. Eller att stjärnorna trillade
ned för rnina fötter och bl"ev till guld" Inte a1la naturligtvis. rnen så jag
redde mig till ju1,
O!,o

En kvä.l1 sätter iag rnig rLed och gör iordning en evighetslång lista på a1trt
jag skulle vilja köpa örn. . . . " Hade inte Orn varit hade gurnrnan slagit ihjäf
björn rne"d e!.dgaffel-n" - Alla är inte så ohejdat praktiska, att de gör allt
sjäJ-va. Atrninstonde inte jag. och gör jag något, får det en högst, skall
v.i. säga - personlig - prägel. Hoppas det finns fler Furnrnelisor än jag.
Me:r kul har rnan. Det är bara det, att det där cocktailförklädet. sorn jag
såg ftlr rnin in.re slrn sorn en drörn, såg högst ordinärt ut, när det blev
fardigri. Med rnera i derr. stilen" Under sådana förhållanden blir det verk1ig_! dy::t atl: köpajulklappar. Förutorn det att rnan alltid fastnar för GTdyraste. En del rnänniskor har en rnärk.Lig förrnåga att göra fynd. Donr
har väl en fyndig natur,

Dessutorn skall julklappar passa tilLtänkte ägaren. Det är svårare än rnanförestäLl-er sig, att få tag på den I y c k a ti. e julklappen. Därför faller
rnan så gärna för de, sorn betraktas sorn praktiska, ur flera synpunkter"
Grarn:nofonskivor och böcker t ex, dorn kan ävezl llara till gladje för" givatren, orrl de stannar inorn räckhå1 1 . - Meir. ci+i ci.är rned att det skal1 passa
är väii-digt k.ri.stigt. Inorn farniljen gå:'det rr,:ai;i'.'i bra. Men alla bekanta,
sorn rnan så nrskigt gärna vill kornrna ihåglne ^:l r:,r Fryl, sorn inte är för
d.vr, rnen skall vara exakt det sorn passar. i- ,.t, I synnerhet är det svårt
fö:: 'on-gkarlar, sorn vill ge en boy- respekl't'- i..i r'liriend något hernskt,
hernskt trevligt, sorn är personligt rne:: ä:,:, - r.e alls personligt. Det kan
fö:rskaffa en grå hår. sjäIv löste jag et'r; såcia ; problern i år, sorn jag tycke;:, geniaLt. Jag ordnade rned en gåv,:pre;:*rneration för ett år frarnåt a--t
rrDet Bä.s1La'r. Det var
";'ä1 listigt. Förutorn alla lugna och sköna stunder jag
krr.rppas han får, ka::r. jagvara för'vissad orn att bli ihågkornrnen en gång i
rnåi:ader' ett år f::arnåi. Det är i.cte fy skarn. (-i,ångdistansfight, inte sant.
beröv'aC alLa andra -r'apen genotrl tid och rurn.
Nä:: i-nte pengarna vill räcka kan rnan alltid skriva brev och kort" För det
sora är roligt till julen, det är helt enkelt att bli ihågkornrnen. Sjalv tyck.er
jag det är hernskt kul att skriva brev, så jag bara öser på. Och så vittjas
b:revl.ådan rned stor förväntan. Man gör ju intet för intet.

Det är roligt när rnan sarnlas och diskuterar julen över en kopp kaffe hela
farniljen. Föräldraparet har i alla tider börjat rned att deklarera, att i år
bLir det rninsann inte så rnånga julklappar, för allt är så dyrt. Och varje år
Iår rnan ändå de rnest underbara saker. Och så talar vi orn, vad vi önsl<ar oss.
Efteråt skärns rnan. För rnan har en underlig förrnåga att bara hälla ur sig
alLt rnan går och trånar efter, så rnan glörnrner faktist bort, vad dorn andra
önskatle sig. Så får rnan fråga en gång till"
Många kul sedvänjor hänger ihop rned julen. Mandeln i gröten t ex. Jag får
deri, nästan aldrig och blir väIdigt lissen i ansiktet. En gång fick jag den"
Det var en bitterrnandel" En annan gång fick jag den åxå liksorn de flesta
andra. Då 1åg det en rnassa rnandlar i gröten för att ingen skulle'bli ledsen.

Vi firar Lucia liksorn litet v-arstans i Europa. I Tyskland firas Nicolaus
den 9 dec Då sätter rnan frar-n sj.na största skor på kvällen, sorn rnan på
rrrorgonen finner:fulla rne.d gott. Det karr vara rätt kornplicerat att spela
Nicolaus ornärkligt, orrr rrran bor fler i ett rurn Vi var tre flickor sorrl
låg och väritade uivarandra, rned det resultatet att vi sornnade alla tre.
Tfe väckarkiockor ring<lö tidigt och så låtsades Z sova rnedarr I tassade
ornkring och häl1de goiitii'skorna under j.lla dolt fnissande" Så kul vi hade"
Nu är det dags för N.lo o,,arlsr: Luci,a och. Jultor-nten"
En. riktigt" go d jul på F:r rned rnånga kl"appar och brev och rnandlar och en
stcrr: julskririka.

ör,skar
Chri.si.
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DE VA LIVAT PA VALLEN
Foi:bolLen ha.r åte.r rullat på CVA, närrnare bestärnt på t'Gröna Vallen'r
o:nsdagen den ZI/8 kl I200, Det van r'lHalLens proffs'r rnot "Fältsorkarnas
[.F't.
Matchen'började sorn sig bör rned slantsingling" trGösta-rnålar-nrt rrar
rLc;rnher:re, han h.ade förresten en rnycket liten förnärn visselpipa rned
err gätr"l s:gnal- som hördes rniltals ornkring" Nåväl, Gösta blåste till spel",
Karl-Arriid bl"ev ne:r'vös, han hade tagit ut segern i förskott, rnen det
bl.e;',2 ann-at av, Karl-Arvids gäng fick spela över sitt kunnande för att
freda si.g rnr:t'tfätrtsc'rkarrlas't j..tr-skna frarnfart på plan. Tiden gick, KarlArori.d'blev al.It rnera skakis, så korn vi frarn tiIl 4:e rninuten, då Töreboda
gjer:rd"e en tjur:nusning rno,t rnålet. Saken var klarl - 0 till proffsen. Sedan
bö:icjade Karl-Arvid spe.lia fegt, laan bara skrek: Alvar slå bort bollen.

Men så här:,de det sig i nioncie'rninuten att'rfälthängarnarr kornrno ktypande och saken var k1ar. Det stod 1 - 1, I(arl-Arvid var förswunnen.
Gösta. b1åste en 1ång signal, det var tid för sidbyte. Då skrek någon bland
pub.Liken: Gösta, du behöver inte trlåsa av för Karl-Arvid är borta, rundnin-gsrnii.rke,rn finr.ls andå,
l

Sp*larna hade rusat öl'er rnittlinjen och befann sig i startgroparna, endast
värrtande på att signalen skuå,},e ljuda, så att de skulle få rassl-a igång. Den
korn, rnen denna halvlek \.ar nog den tråkigaste sorn spelats denna dag"
AiLa speiarna satte efter.bollen och ba.ra sparkade tjing hit och tjong dit"
Rätt vad det var dök Karl-$.rvid upp igen, fick bollen på sig och satsade
för fulitn ja., sef såg rnan inte något rrrer av rnatchen, för han hade foten
fetr inställ.d, så det bara rök jord och gräs så långt rnan kunde se" Då korn
sk:riet från publiken: Skaffa en jordfräs" Synd förresten, enda gången han
hade tur att få bol.len. Bol"len ja. Den har dorn inte hittat än, Gösta var tvungen att bl-åsa slutsignai. Ja, så,,ar derina drabbning till ända.
Det hö:: tiU- saken att Karl-*Arv'id hade lovat rnotståndarna kaffe och en hälv
liter (safc) orn dorn.spöa'tp::o{fsgängetl'. Så undra på att han var skakis.
PubLik s:a 500 personer.

Krin.glan

ANsKAFFNINc AV RÅT TrÅNcenB
Rune Erlandsson på 270 TPN gillar inte råttor. Varför är okänt. En dag, då
han var ovanligt irriterad över tassandet kring fötterna, tog han frarn en bl.ankett trAnFkaffningsanrnodant'. Han skrev ut en anrnodan orn inköp av en katt.
Resultatet av denna hans gärning kan skådas på vidstående sida. Avd 600 inköp - tog upp saken rent forrnellt, begärde kornpletterande upplysnl"ngar orn
fabrikat o s v. Dessu.torn gjorde rnan en anrnärkning orn att det av Ertrandsson
anvisade kontonurnret 27520 - inre renhållning - borde ersättas rned 2750I ansk av rnaskiner, inventarier och verktyg sorn bokföres på ornkostnadskonto"
Upphandlingsärendet lottades på chefen f.ör 270, flygdir Granath, sorn efter
kornrnentar hänvisade til1 ko 27522 - förbrukningsrnateriel (allrnänna förnöden:
heter)" Anrnodan passerade sorn sig bör också avd 532 och 534 och harnnade
sedan hos övering Högfeldt, sorn anlnodade 600 att infordra offertero varefter
den tiLL slut underställdes styresman Dahlin"
Därrned var kattens öde beseglat.

LUCIA
CFA

Traditionsenligt har CFA-personalen rnött upp till Luciafirandet, trots
försökte avskräcka oss rned hård kyla.
Den julgran rned levande ljus, sorn placerats vid ingången, fick oss att känna
den rätta etärnningen inför Lucias ankornst.
När deltagarna placerats vid de festligt dukade borden, intågade Lucj.a rned
tärnor och vi fick på nytt uppleva ljusbringerskans budskap, Ett bejublat inslag

äTT-Kung Bore

i. sarnvaron ornbesörjdes av de båda knäpp-upparna Sönnerstarn och Vinbergo
sorn den tidiga tirnrnen till trots, fick oss att ljudligt ge vårt bifa.l,l till känna"
Peters avtackade Lucia rned tärnor"
Ti"l1 de kornrnitterade viLl vi härrned rikta ett varrnt tack för det arbete ocle de
ornsorger de nedi.agt för oss alla"
K" H"

CVA Det traditionsentriga lussefirandet har gått av stapeln" På Mässen beEffie oss Arbogas lucia- och CVA:s kan rnan säga - Ingrid Zettergren rnedtärnor" Och vi bjöds på pepparkakor, lussekattor och rnusik" För den svarade
Lewin, Jäderlund och Roland Ridderström, vilka i tur och ordning hanterade
piano, guitarr och bas" Vid första Lunch talade styresrnan, vid andra BalkTord Wallströrn.
DEN 14" tidigt på de tidigaste avdelningarna, bröt den stora lusse-festen ut
p5Tm" Särskilt rnåste jag närnna l(ling, sorn var i farten rned sitt dragspei.
från 0530 till cirkus 0800. På adrninistrationen var det liv i luckan Tyvärr hade vi inte kunnat slå ihop adrninistrationen på grund av platsbrist, utan ritkontoret var för sig liksorn 600, rnedan de övriga höll till i lunchrurnrnet. Ännu en
ros till Kling och Jäderlund inte att förglönanra, vilken senare hade sin guitarr
med sig. Ä så lussade vi och sjöng och tog slängrompa genorn huse sorn avJoh.an och

slutning.

JUBILEUM, I0 år rned lucia, firades på Plåtverkstaden, Dagen till ära var
S[een lFiå?la bonjour, hcig hatt och vita handskar, när han krönte Wiss till Lucia.
Säkerhetsnålen, sorn htill fast det vita lösbröstet vid arbetsskjortan, stack för*
argligt nog upp ovanför kragen, rnen såna bagateller fäster rnan sig inte vid i
det här gänget"
EL-SEKTIONEN hade hedersgäst på Lussefesten. Gustaf Hjärpe. Ann-Marie
Gustafsson var vagker Lucia och åtföljdes av söta tärnorna Anita Israelsson
och Inger Kuhne. Å.hfir. välkornnade, donnheden tackade inspirerat och Granath
hörde också till de populara taLaxna, Musikanterna Pelle och Benga bjöd på uppskattad rnusik. Hjärpe höjde stärnningen rned sitt rnunspel.
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Vid uppdrogsgivorens kontokt med leveronlör iteknisko frågor får ingo utföslelser göros betr ev bestöllning.
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TRAFIKFLYGET INFÖR REAÅLDERN

- Vern sorn helst kan numera efter ett par års sparande göra en sernesterresa
til1 Arneri.ka" siade Sigvard Melander. public relation-rnan i Johnsson-koncetrrren.,
i ett intressant föredrag i sarnband rned Personaltidningarnas Redaktörsklubbs
höstsarnmanträde. Detta hOlls rned SAS sorn utrnärkt värd och det var då helt
naturligt, att dagen gick i flygets tecken.
För att återgå til1 föredraget.så fick rnan en aning orn vad sorn står för dörren
när det gäl1er trafikfivg.
Reaplanen Boeing 707 och DC-B ligger i serietillverkning i de arnerikanska
fabrikerr:.a" Planen tar 150-170 passagerare (det finns sex toaletter ornbord)
och glider frarn på rninst en rnils höjd över Atlanten" DC-8 kornrner att flvga på 8 tirnrnar till New-York" Den korta flygtiden kornrnet a'vt rnedförae:r
ornvälvning bl a i affärslivet. En arnerikansk fabrik behöver en produkt"
ringer e>:ernpelvis till ett företag i Drisseldorf (eller varför inte Eskilstuna).
Man kornrner överens, att prov skall vara i Arnerika dagen därpå. Europa
har chans att bli underLeverantör till arnerikansk industri.

Rederierna får hård konkurrens. Nio DC-8 kornrner att på ett år kunyr.a klara
av hela den atlanttraflk, sorrr passagerarfartygen ornbesörjer på sarnrna. tid.
Olyrnpiaden i. Rorn kornrner, förrnodade talaren. att översvärnrnas av en gräshoppssvärrn a-r arnerikanare, sorn vill se yankees fightas.
Reajättarna har en rnarschfart på ornkring 950 krn/tirn och väger 130 ton.
Prj.set är 30 rnilj kr" Tar:lkningen rnedför speciella problerrr, rnen rnan räknar rned att på 16 rnin kunna fylla tankarna rned ca 90.000 liter bränsLe.
Eti väl planerat i- och u-rlastningssystern rnöjliggör att rnan kan vara i luften
igen- 35 rnin efter landning

Efter föredraget bläddrade rnan rned ännu större intresse i den innehållsrika
Press-Kit, scrn tilLstäii.ts varje deltagale. irnponerad blev rrla:]. när rrarr såg
att enbari för SAS del ökar arltaLet passagerare rned rnellan 200.000-300.000
orn året. 1956 f1ög ca l.200.000 personer rned SAS. Och så fi.ck rnan d.e:r där
ljusa id6n. När DC-8 kornmer 1960, då ska BergtrolJ-et ordna sernesterresa
tii-1 det stora landet i väster. Börja spara.
Wirn

Rekord i boklotter
En flicka på CVa 1är ha rekordet i antalet inköpta
Tjugosjr-r var antalet - rnen så var det ju Mykle-.

lotter i sarnrna boklotteri.

