
Ledningsstabsvisan 
Mel: Oh store Gud 

Text: Jan Viberg 

 

När Bijal får problem med verksamheten,  

han får ej fatt i dem han leda ska, 

han kan ej nyttja rrjalen på Geten, 

startorder linjen funkar inte bra. 

 

Refr: 

Då rusar samband ner till AXT:n,  

och loggar in på VDT:n, 

dom ändrar om, tar bort och lägger till,  

dom fixar den förbindelsen. 

 

När Lbevled rör till det kring kartbordet, 

han flyttar kammar ömsom hit och dit, 

han koncentrerar utan att nån vet om det, 

till slut vet ingen hur han kommit dit 

 

Refr: 

Då rusar samband ner till AXT:n,  

och loggar in på VDT:n, 

dom ändrar om, tar bort och lägger till,  

dom fixar den förbindelsen. 

 

När Lvled sin order ut vill sända, 

behöver han förbindelser därtill, 

och Fyled vet om något skulle hända, 

så är det samband som man ringer till. 

 

Refr: 

Då rusar samband ner till AXT:n,  

och loggar in på VDT:n, 

dom ändrar om, tar bort och lägger till,  

dom fixar den förbindelsen. 

 

Vill Iled en identitet bestämma, 

så nyttja hon sin AXT-panel, 

men när hon sedan fisken överlämnar, 

så kan det hända någonting blir fel. 

 

Refr: 

Då rusar samband ner till AXT:n,  

och loggar in på VDT:n, 

dom ändrar om, tar bort och lägger till,  

dom fixar den förbindelsen. 

 

 

 

Men lyssna nu för det var nå´t jag drömde,  

jag hoppas ju att detta ej slår in, 

den drömmen var att samband koden 

glömde, 

som man behöver för att logga in. 

 

Sen blev det kaos uti i Lfc, 

för ingenting fungerade, 

och där stod samband med bekymrad min, 

och kunde ej ens logga in. 

 

Men när dom sedan samlats på hotellen, 

där kommendanten alla ju förlagt, 

och sista whiskyn druckits ur buteljen, 

och hjärtligt välkommen så blivit sagt. 

 

Då mindes samband åter koden sin, 

så jätteglad var deras min, 

dom sa ”nu klara vi att logga in,  

tack vare Stewarts medicin. 

 

AXT-visan 
Mel: Jag har en telefon 

Text: Jan Viberg 

 

Vi har en AXT, i vårat lfc, 

vi kopplar om i den, me´hjälp av VDT:n. 

Men när vi knappar på´n, då säger den som 

så, jag saknar koden din, du måste logga 

in. 

 

Och när vi sedan loggat in, kan vi göra vad 

vi vill, plocka bort och lägga till, ändra om 

och lite till, för allt har blivit så enkelt med 

vår AXT, inga KK-snören mer. 

 

Refr: 

Det är så enkelt, det är så enkelt,  

bara ta fram rätt tablå, F 1 10 22,  

det är så enkelt, det är så enkelt, inga KK-

snören mer. 

 

Ni skulle bara se, vår nya AXT, fungerar 

gör den me´, försäkrar ERE,  

går någonting på sne´, vi ringer ERE,  

dom släpper vad dom har och flyget till oss 

tar. 

 



Och när dom till oss kommit fram, dom 

kontrollerar vårt program, läser av i 

feltablån, kanske dom förstår sig på´n, 

ingen vet säkert vad dom tar sig för,  

alla hoppas dom vet vad dom gör. 

 

Refr: 

Det är så enkelt, det är så enkelt,  

bara ta fram rätt tablå, F 1 10 22,  

det är så enkelt, det är så enkelt, inga KK-

snören mer. 

 

Det står en GTD, bredvid vår AXT, 

dom pratar med varann, på en koax ibland, 

men när vi ringer från vår kära GTD,  

så svarar den ibland, jag når ej AXT:n. 

 

Och när vi sedan kommer fram och då 

söker en panel, då går något lätt på sne´, 

ensam står vår AXT, för det är något 

konstigt med vår GTD, han vill ej prata 

med vår AXT. 

 

Refr: 

Det är så enkelt, det är så enkelt,  

bara ta fram rätt tablå, F 1 10 22,  

det är så enkelt, det är så enkelt, inga KK-

snören mer. 

 

Och när vi öva ska, i vårat lfc, 

finns ingenting så bra, som våran AXT, 

för om den inte går, vi inget samband får, 

med alla de förband, som finns i vårat land. 

 

Och om vi inget samband har, ingen 

mening stanna kvar, vi drar hem till vårt 

hotell, och slår upp vår butelj, och sen vi 

skålar tillsammans för vår AXT, som vi 

tycker toppen e´. 

 

Refr: 

Det är så enkelt, det är så enkelt,  

bara ta fram rätt tablå, F 1 10 22,  

det är så enkelt, det är så enkelt, inga KK-

snören mer. 

 

Driftgruppens klagosång 
Mel: Jämmer – det var bättre förr 

Text: Jan Viberg 

 

Tänk så konstigt allt e´i da 

ingenting e´ längre som de´en gång va 

de e´ knappt man man vet vad man gör 

så var det inte förr. 

 

För allt har blitt så svårt å förstå 

man saknar både mejsel, tång och 

kopplingstrå 

kan ej utnyttja provtelefon 

man står där som ett fån. 

 

För när förbindelser ska kopplas om 

eller någon ber att man ska laga dom 

så sker detta på terminal 

man lider alla kval. 

 

Och tänk så konstigt språket e´nu 

man hör ju bara RAM å PROM å CPU 

ingenting som man kan förstå 

så var det inte då. 

 

För det var bättre då förr i ti´n 

när varje jobb kunde göras mest på rutin 

ingen krävde sånt som i da´ 

De´ va´ bäst som va´. 

 

AXT-kursvisan 
Mel: Elektricitetsvisan 

Text: Jan Viberg 

 

Vi har nu samlats i dagar tre,  

från nästan alla sektorer, 

för att få lära oss om AXT,  

vi slutar nog som professorer. 

Så när förbindelsen kommer in,  

ifrån en utpunktsanslutning, 

vi alla genast oss loggar in, 

för en förbindelseavslutning. 

 

Refr: 

Vi börjar i F1 10 tablån, 

Och sätter där signalering uppån, 

kopplar den sedan enkelt och lätt,  

härs och tvärs igenom systemet. 

 

Att välja via i F1 12, 

och koppla växelanknytning,  

ej skita ner växelrummets golv, 

då kan du åka på en snyting. 

Att printa ut våran feltablå,  



det har vi också fått lära, 

men att få oss att den förstå, 

det var för mycket att begära. 

 

Refr: 

För allt kan man göra med AXT:n, 

men endast om du har kunskap om den, 

för annars snurrar allting min vän, 

härs och tvärs uti i ditt huve´. 

 

Ja, vi har lärt oss allt om AXT:n, 

om dess tablåer och filer, 

och hur man handskas med SMD:n, 

och mycket annat som där tillhör. 

Att göra omstarter stora och små, 

det har vi också fått lära, 

att dumpa data från rätt tablå, 

nu kan vi omkonfigurera. 

 

Refr: 

Vi tycker att vi det mesta nu kan, 

men frågar du Håkan nickar ej han, 

skakar på huve´ allt vad han kan, 

och driftgruppspersonalen gråter. 

 

Vi kan nu allting om AXT:n,  

så nu tillhör vi eliten, 

och han som lärt oss han hett´ Halén, 

vi tyck´ han verkar lite sliten. 

Så res er upp nu och ta ert glas, 

och låt oss skåla för Håkan, 

hans illusioner har gått i kras, 

men det var trevligt å råk´an. 

 

Refr: 

För han har försökt å lära oss allt, 

ja han har nog gjort som chefen befallt, 

att sen inte vi begrep något alls, 

det kan man inte skyll´ på Håkan. 

 

 

 


