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TEMA TfuID, DATA-SEKTIONEN
På Tmd, som 'i huvudsak

är en service- och entreprenadsektjon finns
hland annat PR0GRAMMERARE, DATA0PERATöRER, personal för DRIFT0VERVAKNINc
samt för cl ika slags TEKNISKT UNDERHALL.
En mindre teknikergrupp.håller till j kvarteret Jericho, men i övrigt
är den här sektjonen för1agd t'ill krrarteret AE0LUS, Slottsbacken/Skeppsbron.
Anda till j våras haCe sektionen namn efter ATEST0, som är Te'leverkeis
datorsysiem för telegram- och meddelandeförmedling och som även
utnyttjas av ett antal externa kunder.
Av dem än SMHI (sveriges Meteoro'logjska och Hydro'logiska Institut) den
största. Ett l0-årsavtal har ny'ligen fdrlängts tills vjdare.
Tack vare ATESTO-datorn kan Slt/tHI:s alla uppgifter om väder- och v'indförhållanden m m samlas in och distribueras snåbbt och säkert.
.l964
Det var
som arbetet med telegramtrafikens datoriserinq inleddes
med det så kalIade ATEST0-projektet. Målet var RATIONALISERIIiG av
te'legramtj,änsten som utvi sade ett mycket dål i gt ekonom'iskt resul tat.
197 4 i nv'i gdes så den nybi 1 dade ATEST0-sekti onen .
Tmd är uppdelad i 5 mjndre enheter och har en personalstyrka på 70 persaner.
Däribland presenteras några stycken på följande sjdor

med

"lagledaren" sjä'lv

i

spetsen
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Så.. säger TmdC BERTIL HEDEBR0, Data_
sekti onen s chef sedan starteÅ, men .i
skrivande stund ENDAST NÄGRA önenn TiLL.

BiRTIL

HEDEBR0

bord, j förd

vid sitt skri v-

Tel everkets nya
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(tr

TELETJÄNSTO\4RÄDET ROX
INFORMATöREN

sig mycket för

Tlrlql

TELEGRAFiNS UTVäC(LING.
Gamla Sian

Den qom startade
r edari 1853.

PR0FIL-kläder.

i'P ","

I

december är det dags för pension.
Debuten_på Stockholms te'legrafstation
skedde I 943.
.]964
blev Bertil Hedebro ledare för
ATESTO-projektet och för övrigt har
han unden hela sjn telebana engagerat
Den

7lf'4,

103 88

TELEFON OB-7BO

just i

STOCITIOI.]T

77 M

Bertil väl "njuter sitt otium" kan han se tillbaka på en i högsta
grad innehållsrik och spännande televerksamhet med många vitt skjlda
uppdrag och HELA VARLDEN som arbetsfäl t.
Ja, ATT RESA ÄR NODVÄNDIGT fiir Datasektionens chef.
ATEST0 måste ju marknadsföras, vilket enbart låter sig göras genom
PERSQNLIGA BESöK runtom j vär1den, hos teleförvaltningar och
När

.,

^,
,7=7,
'ff,
,u_J

I everantörer.
Härvidlag kan inte TV-möten ersätta resorna svarar Bertil på en fråga.
.l960
som 1ångresorna med jetf 1yg börj ade. Mel I an och tvärsöver
Det var
samtl'i ga kontinenter.
Med i Sagaget har han enge'lska, tyska och f ranska språkkunskaper.
- Jag talan mqclzzt gättna tq,sha- nen meåt bLitt dzt ,zngeLalza säger Berti I
som även i övrigt verkar ha utpräg1at språ.ksinne öch btand annat tycker

det är roligt att skriva.
Utlandsuppdragen har t'ill en del också bestått av CEPT-arbete,
d v s arbete inom den TUROPEISKA POST- och TELESAMMANSLUTNiNGEN.

Ar .]940 när den unge realstudenten BERTIL HEDEBRO svarade på Te'legrafverkets
annons om 2-årig assistentutb'ildning, var detta en'ind'irekt fölid av
kri gsutbrottet året j nnan '
Det var nämligen militärtjänst och beredskap som hindrade Bertil från en
helt annan upptakt t'i'11 yrkeskarriär.
Han hade sökt och kommit in på CHALMERS linje för väg- och vattenbyggnadstekn'ik

.

i

hemstaden Göteborg.
A++
- 4,1,4- det ytå. gnund av httigzt bLev Te.(.zvenbet L,stivLL-et fut ingenting 'som
jo7 Sat oel,t gnämen mig öven försäkrar dock Bertil med stänk i tonen
av 1ågmä1d "brittisk" humor - som kanske kommer s"ig av ursprungsorten

LILLA LONDON?
Så ka11as ju Göteborg ibland, och benämningar j stiI med "Götet",
"KålIe-och-Adas stad" och dylikt är i 'rarje falI 'inte precis vad man i
första hand förknippar Bertil Hedebro med.
- Sbämt å,sida, jag han iu ddtt ^U^^Le mqctzet mzd tztznih även pä TeLeveÅh-et
säger Bertil och räknar upp ett axplcck utöver radio- och datateknik.

hela 50-talet var Bertil mycket engagerad i telegrafstationens
stora ombyggnad som han tog en del i n'iti ati v t j l l .
Under

-

Det vzi zn t'zev!.ig oclt Lntte,s'sant tid'.
Så säger Bertil även om de andra olika epokerna när han berättar.

- Ja, jag hatt ttivt's

bna hzla tiden.

Speciellt spännande var krigsåren på RADI0CENTRALEN där Bertil som
förste assj stent fjck följa värlcjshändel serna på nära hål I .
Från denna "rushiga men (och o-)roliga tid" v'isar Bertil fram ett

intressant dokument, en handskriven dagbok som med största'noggrannhet
dag av dåvarande telegrafdirektören.

förts från dag tjll

TYSKARNA BROT KABELN

s4Ep.;4

\uHfffl

TILL

kan man till

ENGLAND, KRIG TYSKLAND NORGE, TYSKARNA BESATTER

exempei läsa.
.]943
kan nämnas att han några år var" på
Ur Bertjls teleförflutna före
RUNDRADI0CENTRALEN Kungsgatan B (nuv adress KAKNASTORNET) och ett halvår'
'i Göteborg.
Av flera centrala uppdrag måste nämnas BEREDSKAPSPLANERING som alltid
upptagjt en stor del av arbetstjden samt uppdraget sedan .l960 som

KöPENHAMN

FORBUNDSSEKRTTERARE

I TELEVTRKETS IDROTTS- OCh FRITIDSFORBUND.6@P

DET AR VIKTIGT ATT KNYTA KONTAKTER UTANFOR TM. ATT iNTE SÄGA NEJ
TILL ERBJUDANDEN. ATT INTA EN OPPEN ATTITYD.

Detta har under åren varit några
.l943 av de käpphästar som Bert'il Hedebro
kom till Stockholms te'legrafstation.
hade med sig redan när han
Det var nya vjndar för Aeolus på den tjden.
B)R?tl
- Ja de gamla el,tz(enna hade muL in'stät.{.ningzn \'DET HAR AR INTE MITT.l968,
unge(fut förklarar Bertjl som sjä1v blev chef för telegrafstationen
föi att från och med 1973 helt koncentrera sjg på den nyinrättade
ATEST0-sekti onen.

HUR KAN DIN ARBETSDAG SE UT NAR DU BEFINNER DIG SÄ ATT SAGA

''PA PLATS'' PÄ TM?
- 0å" tin det 6ön det.

'shniveLaen oclt bnev med metta
Samt di,shus'sionen med mzda,zbetute av olifza. ,sX-a"g

mz,sta. ,sammantiädzn,eX.Len

,som dondna.n genomLä'sning.
om a.lztuz.(,(-a. pttobLzm.

AR SPECIELLT VIKTIGA I DIN VERKSAMHET SOM TMDC?
- Jag ,sät-tet vtL,tde på. (aehbunÅhafren vilhet ytettzonaX.zn ltätt be,sitLest,
Dzt'än vitztigt at'-t ta vane på. a.(..t den honysetzn's ,som (inna pä Tmd.
ATT SKÅFF^ J}BB ,stfu högt y:å. tiztan.
MQ-n de må,ste vala LöNSÄMIv|A. 0eL iut ctehaä vilzt-Lgt att vi pneatestatt
ETT G)TT PR??UKTIONSRESULTAT och a-tt vi hängu,t- med i D^TAUTVECKLINGEN.

VILKA

FAKTORER

a-v datonutnu'stningen vi.(-lzzt gez
via,s ono bl"and de anstiilLda.

Ju,tt nu planena,s utbqtz

uytpLtov

t-tl.(-,

Berti I Hedebro har s'itt tjänsterum en trappa upp i telegraf stat.ionsbyggnaden
på Skeppsbron, d v s det FLEMINGSKA PALATSET från .l600-talet.

skrivbord och i bokhyllor finns bland annat några "attribut" som
berättar en del om rummets'innehavare.
På en ljten skylt står t ex ÄT RÄTT OCH MA BRA, ROR DIG OCH MA BÄTTRE.'
- Ja, det. iu oelzaå" nödvändigt, aLX.t det dittt, säger slut'ligen DATASEKTiONENS
CHEF, BEREDSKAPSPLANERAREN, TiF:S FORBUNDSSEKRETERARE samt ett av
På

I
att Bertil

..TELEVERKETS' ANSIKTEN UTE

VARLDEN''.

Hedebro kommer att lämna många tomrum
är uppenbart
efter sig. Lite varstans.
0ch rör sig, det gör han inte endast i geografisk betydelse runtom på
vårt jordklot, utan även i t ex idrottslig, på tennisbanor och i

Det

slalombackar med mera. Samt då och då'mellan Tm:s båda kvarter förstås.
Den I december

är som sagt Bertii pensjonär, Men uppdraget i

komme r han att behå11a, och det viskas även'i korridorerna
kanske dyker upp i samband med den nya ATEST0-utrustningen.

TiF

att

han

Vi får väl se"..

gjort stora framsteg under senare
jorden runt utan mel I an I andni ng .
Tekni ken har

-

Jaså,

men

då kan man

ju lika

gärna stanna

år.

Numer

hemma.
(
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flyga

TMDD, ATESTO-CENTRALEN

Vår arbetsplats är be1ägen på Slottsbacken B. 1 trappa, dels i två MASKINSALAR och dels j ett KONTR0LLRUM,

-

här"

jobbar 24 personer

med

DRiFTOVERVAKNING

berättar arbetsledaren
si gn Keb.

KARIN 0LAUSSON

- Dygnet runt förstås, och efter
turl i sta ti 1 1 äoger hon och fortsätter.
- V'id starten 1974 var det endast
ATEST0-systemet som skulle övervakas.
När te'l egramtjänsten datorj serades ti I I kom BIT-systemet ( BIT=Bi I dskärm
I

Telegramtjänst).
Även en dator för-projektstyrn'ing'inom Stockholms teleområde, PSS-systemet,
är placerad här på Tmdd. 0ch för överför'ing av debiteringsunder'lag för
utländska BA-samtal finns för Tmur:s räkning en MINij6-dator.
För de här systemen behövs en omfattande kringutrustn'ing, elförsörjning,
ventjlation, kylning etc.
I kontrollbordet är till var och en av dessa aniäggningar LARM inlagt
som bevakas av oss.
En särskild dator talar om'ifall det blir avbrott eller förvanskningar
på linjer som är anslutna till ATEST0.
Vi har 29 fasta linjer till utlandet, varav tjugo på kabel och nio
v'ia sate11it, gentexförbjndelser till 17 jänder samt en radiovia
för att betjäna telegramsektjonen Tmg.
Vi ser till att telegramtrafiken som kommer in i systemet också går ut
ti l l si na dest'inationer.
V'id 1ängre avbrott på en f örbi ndel se di ri gerar v'i om traf i ken.
Vår kund SMHI:s v'ittgrenade kommunikationsnät hör förstås också t'ill

det

vi

bevakar.
SMHI:s meddelanden v.ia ATESTS har ökat betydiigt per dygn sedan
starten. Sjffran är i dag 70 000, medan antalet telegrammeddelanden per dygn
är I 400.
Dessutom TRANSITERAS c:a 700 telegram per dygn via ATESi'O, varav 500
a''\-r
lsom

från AMERIKA till VIETNAM.
Vi är medvetna om att vj utgör en livsviktig PULSADER för informatjon.
I maskinsal arna kan man ti I I och med höra "pu1 ss1 agen".
Ljudnivån där är täm1 igen höE, särski lt vid utprintning.
En mycket viktig informationskanal som heit nyligen tillkommit,
är dän för SEISMOLOGISKA uppgifter som via ATEST0 når FOA (Försvarets
Forskningsansial b,) för bearbetn'ing.
Dessa data ger uppl ysn'ing om var i värl

ägt rum.

För externa kunder har
DELHI

och

i7,iil
iiI rErt
','.t

I':!i

KARNVAPTNPROV

j meddel andef örmedl'ing och i samarbete med
t'il I att Indi ska ambassaden får nyheter från

v

ser v
två gånger om dasen. 0@b

ST0CKH0LM RADI0
NEl^l

t'

den JORDBÄVNINGAR

t. t'L. -

q:-li.

ttanett"
6att ytnoblem a-it,(-öaa, niilL nägot gå-tt
vålr.t a,,zbetz upp.Lev,s ,som me-,st mening,s(u.Ltt
säger Karin v'idare och nämner även slutligen en I usti g epi sod
som ny1 i gen i nträffade.
- Pen te.{.ex ha"dz iag hontaht med HoeLtiminlwi.L.(.e' Vietnam
dön a"t-t be'stiimma {lnehvznzbqte på- za-diovian.
Vi vatt övenen,5 ocln ictg ,shu.{-.Le hopytLa nztt, nii't tzLexaytyta,ta-t en d o nt sät t z't
atz:tiva-: KNIGHT GOSTA BERLTNG 8y SETMA LAGERL)F. IngenLLng me4a..
Jag (nå"gade givetvir min ( jttttnan hoL.(-a-ga. om.Selma LagettLö(,s böelzzn
da"nin's a"tt U.ayto- i ',tietna"m och ytå" vi.(-hzt .sy:täh.
PA VIETNAMESISKA
JA b,tzv
^vatzt,
.l944
på jakobsbergsgatan j Stockholn
som telefonist
Kapin gjorde sin teledebut
.l945
- kom hon t'ill
Aret därpå - siälvaste fredsdagen i maj

- ?et tt'z nit't vi

egrafstati onen.
Vidaieutbildningen fortsatte och 1947 blev hon radiotelegrafjst med RC
d v s RADIOCENTRALEN som
.l974arbetsplats under många år.
kom till ATEST0.
Det var därifrån hon
Kunskaperna och erfarenheterna från RC tycker hon är ti I I nytta i det
nuvarande arbetet, bland annat språkkunskaperna.
Engeiska är här ett MASTE, men även tyska och franska kunskaper underlätiar
arbetet.
te1

ö
å**

ATEST0

är förkortning för:

AUTOI4ATi C TELEGRAPH EQU I PMENT FOR
STOCKHOLM TELEGRAPH OFFiCE.

På svenska säger man:
AUTOMATISK TELEGRAMFORMEDLINGSCENTR,AL
STOCKHOLMS TELEGRAFSTATION.

VID

sign Ego vid en av mask rnerna.
Hon visar hur en taPe ser ut och ta I ar om a'ut
all telegramtrafjk varje dygn kl 24 tors over Da
tape som sedan bevaras'i 6 månader. Men först
har telegramtrafiken lagrats 4 dygn på skjvm'inne.
Ebba är övertelegrafexpeditör (ötgx ) på Tmdd.
EBBA BOBERG

CHRISTINA ENGSTRAND
si gn Lai , ötgx,

tjänstgör efter integreringsutbildning både j
KONTROLLRUM OCh MASKiNSAL.

- Ett tzut j obb även dzt

,siatnämnda säger hon.
( Bi 1 den är från kontrol I rummet.

)

började j TeleChrjstjna
.l960
med att gå
verket

tgx-kurs. (Tgx=telegrafexpedi tör. )
Efter några månaders
vidareutbildning blev hon
radiotelegrafi

st

och

ii:#.i'irt:.:::i;n
aiif.l!.tei..:

:irJ'litl

i:,:

...'&.:i

kom

till RC.
- Det hatt jag nqtta av i mitt

,l:i:.

nuvattanda-

,

aibetz tycker även Chri sti na.

Fönutom dQ- nent a.t.Lnänna ,spnälzlzun'sha-pezna i enEel,sha, tq,slza- och dnarvsha
tuL det vi,s'sa boden oeh apzciel"La uttzr4eh zamt en dzX- dzta.Lju hning
^d
Äom än bna at-t l+a med ,sig.
Löytnumnen

DITT JOBB?
- SKIFTTJÄA/STGORINGEN ytä vattdaga't, TRIUSETN 'samt den inbze's,santa PR}BLEML0SNTNGE/V äom a^betzt 6ön mzd aig.
ViLKA ÄR

FORDELARNA MED

VILKA ÄR

NACKDELARNA?

ät be,svätt.(.ig nitr man ltatt (ami.(.!
ä't butlttig oel'r haX.L.
Christjna var bland de första som tjänstgjorde i kontrollrummet.
Hon kom dit 1974 frän RC och utbildades successivt.
Integreringsutbiidningen för maskinsalen har ny'ligen ägt rum. Den varade
ungefär från oktober l983 iill april l9B4 med teori och praktik varvad.
Bland annat fordras ADB-utbildning för det här jobbet.
Apropå Chrjstjnas famjlj så återfjnns även äkta hälften GUNNAR på Tmd (se s'idg
- Fnam(ötallt

HELGTJANSTGÖRINGE^/

mzn även ARBETSMILJAN

-

Men ,pä

i

-

den

ma'shinsa.(-en åom

azbetet ,sea vi aiillan z(ten,som

vi

tjän,stgötL pd

oliha

väningap!-an.

o
:*?

VISSTE

NI,

ATT

AR

l6l st.
antalet centraltelegrafstationer uppgjck till,l,35
kr.
lg03 ordavgiften för telegram tiil New York var
.1906
var minimiavg'iften för ett inländskt jtelegram 25 öne, för högst 5 ord
med t'i I I ägg åv 5 öre f ör vari e översk utande oi'd '
.l909
fjck MARCONi och BRAUN dela Nobelpriset för sjna förtiänster om den

.|902

trådl ösa tel egrafen.
lgl2 kom den första lyxblanketten, som kostade 35 öre.
(UT JAN SARLAND:

NYCKELPiGAN)

)

sign Lw
är operatör, och tjänstgjorde
som sådan t'idigare enbart i
CHRISTER LJUNGLOF

niaskinsal

.

tjonsutrustni ngen består
där bland annat av två s k
konsoler d v s "skrivmaskiner"
Expedi

kan kommun'icera

som

med

ATEST0-datorn.

u.'n"*

det senare f al l et på vi ssa motsättni ngar som han menär
exi sterar i nom gruppen.
- Mzn dön mig yse'z,sonligen hat det-ta a-tdnig vwtit nå-got ,stönzz pnob,Lem
oclt oz,sahen - zfziX.Lnaden i bahgnund - görL ,sig pä det ati-ttzt a-(..(.t
mindne miia-fzbatt säger han.
- Kawslzz itJt'Je-t de gzmens&mm& pnoblzmzn t zx miLjön i ma'stzinsa..tzvt
vi ait-ten ju a,t-X.a" i zamma bå.t - tom gön atL mot'sättningazna
bön!a,r. dött,svinna.
debuterade j Televerket '1959 som cykelburen teiegrambärare.
och syf tari

Crister

Så smån'ingom kom han

sortera telegram.

-

I'tiin datan

I

samband

a"tt bLi

till

RC som

statjonsbiträde och jobb

tog övett blev det y:en,sona-Lindnagningai
berättar Chri ster.

DATA?PERATOR

rned'detta 1äste han 'också engelska.några

UILKEN AR SKiLLNADEN MELLAN ARBETET

I

med

att

mqn dir,tmzd möjLigl'tet

år 'i Televerkets regi.

KONTROLLRUM RESP MASKINSAL?

A
G=l'.r^5
\ .,w
ci-&3
,bo \

- TiLL exemyte.(. i ma-tlzin,sa.Len anbeta,,z man med at-t övettva-ha- 'sjir(-va
datonenno., medan man i tzont,zoLlttummet övettvaba'z det tttadihÅ.(-öde
paÅ^Q/'t-aL gQ.nom ATEST)-datonn"
^om
VILKA AR FORDELARNA MED DITT JOBB?
- SKIFI.ÄRBETSTIDEN bontretL dnän Ltz[.gtjänatgöningzn (önataz och aå- IRIISELÄ/
även ctm dzn ajunlzit nå.got ,sedcm integne-a-ing,sutbLLdningen,
Vad nackdelar beträffar så tycker också Christer
maskinsalens bul ler och ka1 1 a drag hör dit.

att

främst

DITT JOBB VAD SKULLE DTT VARA?
dä {ontsätta" anbeta inom hvantezet AE)LUS. AtLt^ä a"t-t INTE ATEST0?AT}RN
^tt FLVTT^S i,samband med det utbtltz av datonubttutning aom nu p.Lc"neta's"
OM DU FINGE ONSKA NAGOT SOM BEROR
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fl-ii

TtX

Jffi-

ffi1
,'/W/
JI'

II

S"IDNEY

.,JCIiA\$IESzuRG

/ OFFE\tsAOJ
till
Lrrr ATEST_0_,'knappar,'
irrEJru..Knappar,' Tmgt:s
tqglis expeditör (tgx) jn
teiegrammedderande som kunden RiNGER'iN. nrisro ser
då tiil att
det hamnar rätt-i
t ggl (kanske i nom Sverige
i.
^ylt
KTR betyder" K0NTROLLRUMMET
och TLX TELEX.
FM

Från BIT-term'inalen
,q,q,r

r

t[i:,1:l:-il?:t:i ;r1iyÄ INr ::lt lgresrammeddelande,
f'?,llil
"y1!dfe'- iil .'i. tiji"u;i';å;"fä;;:;i;;
-iåi.ö'å'åäi
:l[':l
l-l]ul19; ATEsro
?l:iilå'
ser
som
.tt
tiii
iffi:;'ii'Y,
::1,.'i^11::-tjll
5Yl:;?

rätt destination - låt säga New york.
På teckningen ovan än som synes alla de fem
värl dsdel arna symbo I .i serade.
FAX 0FFENBACH är
SMIJI-sammanhang.

en vi kti g stat.ion

Konstnären heter ANDTRS KARLSS0N
ogh är i vanliga fa11 iekniker

pa

lmdu.

.i

det

TMDU, TEKNISKT UNDERHALL

r=E?l
lF= ll

Lj)

',::31
te

a\

4sffi
Eä4/

Här är ett 30-tal tekniker verksamma. Enheten är uppdelad j två gruppen,
en för DATOR- och TERMINALUNDERHALL samt en för MEKANiSKT UNDERHÄLL.
Den senare omfattar två verkstäder,_ varav en finns i kvarteret JERICH0.
Tmdu kan sägas utgöra Datasektionens "herrsida".

-

Hitn (inn.s tqvänz batta

säger arbetsledaren

gnabba',tGUNNAR ENGSTRAND.

- Vi han ib.Land lzänslan av a,t-t vala. en
Litz udda grLupp pä Tn bLa"nd a,(.L teLzgrle|oeh tz.Ledonpet'sonal f

ortsätter

han.

- lbland tqctzett vi nzntav ati vi t'zots
homytztena g.Löma bont..
^tuL
I 'stä.(.,(.et
6ön a"tt an.{.ita oaa gå't man yt& fm
ttövet
ibland

&n eÅte'z vttten"..

På fotot iigger framför Gunnar på bordet några
exempel på kretskort samt ett rör från
äl dre utrustni ng.

kvarteret AE0LUS - berättar Gunnar - är det vi som svarar för
underhållet av nästan all teknisk'utrustning, bland annat den
Inom

för ATEST0-centralens maskiner, fjärrskriften och strömförsöriningen.
Vi svarar även i övrigt för a1lt underhå11, också förebyggande sådant,
i tel egrafstati onshuset.
Undantag är fastighetsunderhåll som vi normalt jnte utför
Bland annat ser vi till att alla klockor fungerar inom Tm:s båda kvarter.
Vad flexuren beträffar sköter vi dessa 'inom hela teleområdet.
Vi utför jnstallationer och åtar oss gärna lite udda uppdrag.
Då och då rycker.'v'i ut till andra delar av landet. Tjll exempel för
att se till den så kallade TEXT- och DATAFORMEDLAREN vilken hyrs av stora

tel exkunder.
Ett annat exempe'l på utrustn"ing som Tmdu underhål I er åt hel a I andet är
kamera ochbf ixtaggregat för fotografering av SAMTALSMÄTARE.
Den moderna

teknologin medför naturl

för Tmdu:s tekniker.
- Juat nu ä,2 vi .titz onoliga

igtvis

en ständig vidareutbi idning

\rii,,z ytå. gnund av den ytå"7å.znde
^/ÄR-SER(//CEhanafze- med(ön a.tL en de.L av våtta" iobb (ön,svinnen

ubtedningen
^om Gunnar vars jobb som arbetsledare huvudsakligen består
säger slutligen
av admi n'istrat.ion.
.]960
med atl under två veckor vara telegrambärare.
Sin telebana inledde han
Snabbt kom han över t'ill Radiocentralen och arbete med telegramförde'lning
något år.
Så sökte han ti I I verkstaden och jobb med underhål I av l'10RSE-, senare
ARQ/TOR-utrustningar som i och med ATESTO byttes ut-mot DATA.
j
Ef ter några års gästspel på DATAOMRÄDET skaf f ade han s g utb'il dn'ing i
'i
Schwe'i z .
DAT0RUNDTRHALL , b i and ann at

För

övrigt anser Gunnar att

han har

ett
6

)t'?

stimulerande arbete som han trivs

med.

l0

verkstäder utför uppmontering av TELI-bordet COMF0RTABLt,
såväl inom Stockholms teleområde som hos kunder utanför Televerket.
Bland teknjkerna i AE0LUS finns experter på AXE/0PS-utrustningen, den som
'ingår i Tm:s 0MS-projekt 'i JERICH0, och nyf igen lyckades de
få trän'ingssystemet att fungera i så kallad ACCEPTANCE TEST.
Båda Tmdu:s

Bilden ovan v'isar

f v

BERTIL AASAN, B0 vESTERLUND, SöREN J0HANSSON,
HANS-AKE TORSELL, LARS BOHMAN, HARRY LUNDAHL, HARRY GUSTAFSSON,
KLAS OSTI'IAR, ANDERS SKOTHAGEN, BJöRN ANDERSSON och ANDERS KARLSSON.

Det är kring

ett

SKIVMINNE

i

ATESTO-salens maskinrum som de än samlade.

6

;r?

l*'

I

,*i

T UR
MÄN

AR

HJ\ND1G.I
Så

står

det

på skri vbords 1 ampans

dekal,

di

men snarare

TUR är det säkert
SKICKLIGHET det är frågan

än

om

i det här fallet.

Verkstaden i kvarter"et Jericho ligger på nedre botten i tjugotvåan
och har en teknikerstyrka på 7 personer.
Ansvarig är CHARLES CARLSS0N, mera känd som "CHARLIE".
Fotot v'isar f v "CHARLIE" och medhjälparna LARS ENBOM, LENNART EDLING
och LARS PtRSS0N.
- Av dzt ,som vi entvala^ (ön fu via.ta- Tm-inventa-tien Lrti^ i hvatttet-ei
tiX.L zxzmpe.L möb.(-en oel,t tehni'stz utnuatning i ttta(ilz,sa.{-a'zna..
Ut.(.a-nd'suytytLqzningQ-n^ ta"ngentbond ocl't heLct da-tautttuztningzn pä S)Lldaton,stöd.d
teX.e(Jonvabt hön oclz.tä dit (\ön cttt nämna. ett a-xyt!-ocfz.
Vi fzoytie,ran ävzn ,stzivinapeX.ningatt dön tneX-a .(-andet.
|et. gäLX.e.n dä tztedonbzahQ-d t91yt VAR G)D VANTA.
4E\

:r?

il
TMDP,

PROGRAMUNDERHALL

'4

#

t:

VÄRT JOBB KRETSAR

:
t't8r

KRING

ATT

HÄLLA

ATESTO.

C

ENTRAL ENS

MASKINER

I

GANG

Här arbetar 6 personer, var och en inom sjtt specialområde.
Gruppledare är JAN LINDERHOLM som på bilden ovan står i m'itten
i ängst bort.
De övrjga är f v OLLE THQMASS0N som svarar för telegramsystemeto
BIRGITTA AHLIN som sedan en tid hiälper till med BIT, ÄKE FERNSTRöM som
svarar för meteorologisystemet och PSS datordrjft
samt RUNE t^lENNERSTROM, ansvarig för BIT-systemet.
jobbar
Den som saknas på fotot är ANITA ST0LT som i sjn dator blaind annat
med att få fram RL (resultatlön).
Tmdp

sköter inte endast maskinernas program- utan även deras

driftunderhåll vilket sker i nära samarbete med Tmdu:s tekniker.
- Vi begei o^ä tr-X-L maÅlziwsa-Len ^d (ont vi {at tignaL om de.L el!-ei
pnobX.em (1nän oytettatönen säger Jan
Linderholm.
- Vi gön då- ana.[,q,sat och re'z t-LLL a.t-t {zlzt inte inthädfu'r,ige-\.
AnLedningzn ätt o(\tn lzom.(.icerzad, ibland ha"n odönlzLanLiga. ,saben infitädfu.
Fön eventueLl-a dniÅt(eL unden ichz hontonatid ha.tt vi en dnivL(..Lig
j ouLi'sta fortsätter Jan.
- !Åen e{1tzn.tom maÅlzineina gfu |tuggligt itt dzt ,säLlan vi nunzna må'ste.
göna anabba bibteaon
PROGRAM

in

ti.L.(. 'Sta"n.

AR DET SATT SOM EN DATOR JOBBAII EFTER

DATORN SKALL UTFORA DET SOM MANNISKAN TÄNKT UT.

Programunderhål I i nnebär utveckl i ng av ATEST0- och BIT-systemen vi I ka
måste hål I as anpassade ti I I resp kunds utrus tn'ing.
- Val ,stö.z.st-l" bund SMHI LtL.(. zxzmyse.(. |önändnat h.onttnue-L'(.igt utttuatning,
.

nutinett med mesta.
!ä ritt-dzt vått !obb a-tt

-

a.npaÅ^a- ATEST)-da-tonn

vid

dättz(tzn säger Jan.

biLdahii,tm eLLe'z fiä hä.(-ltont v.La atans.
HasLLghetzn på Ce (1önbin.dz.L,se,r rom tu an slutna" ti.(.L ATESTc) vattiznan
met.[-an 7 ocl+ 600 techen fre.r-lehund, viL-he-t ätt.(-i'rzn med 4 800 81TS
ti 1'lägger Jan som f örstås - liksom sina medhjä1pare - talar DATASPRÅK.
Pnognamändninga4ne gön,s

12
Å
3

För närvarande lagras drygt l0 miljoner SMHi-tecken per

i

dag

daiorn

-

De {te,sta av o,s,s ytä Tmdp it-'t ,siii.Lvliittda Aom ptoglL&mmQians'
batzgnttndzn vattiznatt, nägna hatt- tgx- o.ch nå-gna" a"ndna ingznjönautbiLdning,
Vad-,som a.b'solut dondno.s (ön det hiitt iobbet iitt SIFFERSINNE
talar Jan om.
.l964.
Själv började han i Televerket med att gå två-årig te'leingenjörskurs
T'ill telegrafstat'ionen kom han l96B och fick då utbildning de'ls därn

dels på SMHI.

1974 skrev han programvara

för

ATEST0

tillsammans med Äke Fernström.

- Na 5ett vi dttam emot den nqa ATEST)-ubzu,sfuringen säger Jan, som för
medverkade i ett teveprogram för inte så 1änge sedan.
Det var dock'inte i något televerkssammmanhang, utan i samband med

övrigt

det stora f riti ds'intresset.
Näm'ligen att saml a VETERANBILAR

IMDR,

REG I STERVÄRD

här gruppen vet allt om bland annat TELEGRAMADRESSER.
Fotot föreställer f v INGEB0RG R0SENGREN, GUNNAR ERIKSS0N'

Den

och

INGER BJ0RKLUND

MONA ABERG.

Gunnar Eriksson - för att ta bildens enda herre först - är expert oå
F0RSÄLJNING och DEBITERING av TTLEGRAM- och FONOTELEXADRESSABONNEMANG,
medan damerna ovan svarar för bland annat CENTRALA ARENDEN som
TILLSTÄNDSGIVNING, REGISTRERiNG.i ATESTO OCh ANDRINGAR I{ M.
l4ona Aberg

är ansvarig för hela styrkan som dock inte är fu11talig på bilden.

RAGNAR STAMBERT, KA.]SA DANNELIND,

KRISTINA

ANDERSSON

OCh iRENI NILSSON

saknas.
VAD AR DA EN TELEGRAMADRESS FOR NAGOT?

Del kan man kanske undra om man
te'legraf erf arenhet. C@

inte -

som

de

flesta på Tmdr t

ex

-

har

t3

- le(egnqm/donotzX.zxadne^^ Åom inneg.tabteuaÅ tilL UNIK
oeh
be,stå.t a.v enda'st ett ond aamt. al.ne,satation förklarar Mona cch nämnersom exempel ESSEBANK ST0CKHOLM, vilket är telegramadress
föT

e iTocTHoTN.
Företag eller enskilda som abonnerar på dessa tjänster får sjna meddelanden
snabbare, och kan själva bestämma avlämn'inqssätt.
SKANDiNAVISKA TNSKiLDA BANKEN KUNG.TånoeNnISGATAN

För avsändaren blir telegram
adressen - kostar pengår.

billigare, då"varje ord -

Telegramadress har som teletjänst
adress endast funnits sedan l9Bl.
Dessa båda teletjänster har i dag

även i

funnjts sedan .|875 medan fonotelexc:a l3 000 abonnenter.

Annat som Tmdr:s medhjä1pare ansvarar för är:
av telegram i ATEsT0-systemet. Just nu förbereder
-:ROUTING d v s-styrning
Krist'ina överf 'lyttning av telegiamtraf iken för- Boråi, Jö;köpi;g, rcårf siåO
och uddevalla teleområden från Göteborgs telegrafstaiion.

- REDIGERiNG och REVIDERING av vissa publikationer för telegramtjänsten.
- Som zx.gmger! P,y l9tta" ba"n nämna's atl. Kaj'sa attbetan med en nätl.zy,se
t-tI"L TAXA FöR TELEGRAM,
.mzda.n Ingett.s {.tinha gingnaz undan {An iiia-n
(önteclzntrygq
in
våttaoch pubtihaf-Lonerz 7 textautomäun,
{49^g^*
t'-LlI
avsl

*******

oB
S

zxemyteL FIRMAREGISIREI

utar

*{<

{c

oeh

AORESSIATIONER

dön telegian

Mona.O

***

****** ** ****c*****:l€* {c****{€** **{€{€**{<*{€********

att tre av Tm:s sektioner nu återstår att presenteras i
TeMa-nummer, nämligen Tma (Personalsekt'ionen), Tmk (Ut- bi'ldningssektionen) ochTmo,(Rational'iserings- och
att
att

rl

Tekniksektjonen ).
utsmyckad folder för inländska gratulations- och
häIsningstelegram erbjuds kunderna fr o m den 3 december .l984.
TeMpen nr l0 har blivit försenad och beräknas utkomma
vecka 50.
Tj I I

':::.-- s= ryz
dess,

HA DET SA BRA:

/

Itt

ltp.n
Redaktör och
ansvarig uigiuu"et

AVÅi,I{ARI J0I{ÅIVSOÅJ
Tel 780 7702

-

rl€

Nei,

på att

Han håller
programmera mi ddagen
(Daoens Industri )

nte nu.

Adress Jakobsbergsgatan 22 n b-

