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PROLOG 

 

Och det hände sig vid den tiden på 1950-talet, då telefonapparaterna var 

enbart svarta och fast monterade i vägg. Det började då stå klart för Tele-
verkets ledning att man måste ta den nya ADB-tekniken i anspråk för att 

kunna betjäna sina abonnenter mera i tiden (benämningen ”kund” existe-

rade ännu inte). Ett första litet steg var att introducera propp- och jackan-
slutna telefonapparater. Som nästa steg i utvecklingen tillsattes 1965 en 

utredning om Televerkets kommande dataverksamhet: DAKO-65 under 
ledning av Tage Holmberg. Huvudprincipen var att alla kunddata skulle re-

gistreras endast en gång och lagras på ett ställe. Sedan skulle de vara åt-
komliga överallt och i alla sammanhang. 1967 var utredningen klar med 

förslag om flera olika datasystem inom ramen för ”TAD”. En ny förstudie 

beslöts 1968. Problemen med långa leveranstider för nya abonnemang och 
felavhjälpning samt ett ohanterbart pappersflöde var särskilt akuta i Stock-

holm. Efter intensiva förberedelser 1969-1973 beslöt Televerkets ledning 
1973 att man skulle satsa på ett av TAD-systemen att betecknas ”TAD1” 

för att eliminera nämnda problem.1973 inköptes en Sperry-Univac anlägg-

ning. Men man vågade inte starta direkt i Stockholm utan ville ha ett prov 
inom ett mindre teleområde. Det blev Västerås. Dessutom krävdes en ny 

fältorganisation innan TAD 1 kunde implementeras. 

  

Vid ett möte på Telias ”Visionscenter” i Farsta 6 november 1999 kom Sven-
Ingvar Larsson och Kurt Åberg att tala om gamla tider i Televerket, bl a 

TAD 1. Detta samtal har nu resulterat i denna skrift om Televerkets Admi-

nistrativa Datasystem – TAD 1. Kurt var central projektledare och Sven-
Ingvar hade som Teledirektör i Västerås ansvaret för att på prov realisera 

systemet i en operativ miljö. 

Den innersta kärnan i TAD 1 finns fortfarande – efter över 40 år – kvar i 

dagens kundorienterade system (telefoni) trots en allt snabbare teknisk 

utveckling.  

 

Helt egotrippade har Kurt Åberg och Sven-Ingvar Larsson utsett sig själva 
till två centralgestalter i TAD 1. Det blev vi som skulle i fält genomföra cen-

trala beslut. Att vi var gamla polare från Brunkebergstorg-tiden bidrog nog 

en hel del till att projektet kunde fortskrida även under dystra tider med 
ständiga förseningar.  
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Vi har valt att var för sig beskriva olika delmängder i utveckling och infö-
rande: 

 

Kurt som centralt ansvarig projektledare skriver om själva projektet i av-

snittet Televerkets abonnentordersystem TAD 1 

 

Sven-Ingvar som operativt ansvarig för Västerås teleområde (provområdet 

för TAD 1) inleder med Omvärlden kring TAD1, Bakgrunden, Prov i Väs-
terås.  
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Telefoniverksamheten i Televerket var från mitten av 
1960-talet organiserad i 20 teleområden med uppgif-

ten att anlägga nät och förse allmänheten med väl 

fungerande telefoner. Alla telefoner monterades med 
propp och jack. Kunden kunde själv ta med sig och koppla in sin telefon vid 

flyttningar. Omkopplingen skedde på telefonstationen. Tidigare måste en 
telemontör rycka ut och göra inkopplingen. Alla abonnentregister var fortfa-

rande manuella. Inkopplingstiden för ett nytt abonnemang kunde uppgå till 
ca åtta veckor efter beställning. Detta skulle inte kunna fortgå på en förvän-

tad kommande fri telemarknad. Telemarknaden började liberaliseras 1981 

och 1993 hade vi en lagligt avreglerad och fri telemarknad i Sverige. Då 
fanns TAD 1 ett väl fungerande order-entry-system sedan omkring 1980 

inom samtliga teleområden. 

BAKGRUND 

Jag blev Teledirektör i Västerås 1 januari 1971 väldigt ung (35 år) och oer-

faren. Jag hade en dag blivit inkallad till Driftdirektören Torsten Larsson, 
som med två dagars betänketid bad mig svara på frågan om jag ville bli 

Teledirektör i Västerås. Tidigare Teledirektören, Ragnar Hansson, hade avli-
dit ”i förtid” och successionen var inte ordnad. Jag tackade ”Ja” och blev 

snart varse varför jag fått jobbet. Det dröjde inte länge förrän Distriktsche-
fen Lennart Sjögren ringde upp mig och talade om att han, Torsten Larsson 

och Kurt Lindgren (ordförande i dåvarande Statsanställdas Förbund – SF) 

hade kommit  fram  till att Västerås borde bli provområde för ett nytt löne-
system, som skulle möjliggöra en integration arbetsmässigt och organisato-

riskt av anläggning och drift. Jag hann knappt svara innan Lennart Sjögren 
sammanfattade: Ja, då säger vi så – hej – la på luren. 

 

 Varför då Västerås? Jo: 

 

Västerås var ett välskött teleområde, lagom stort och på lagom avstånd från 
Stockholm 

Jag ansågs framsynt (tror jag) och inte belastad av gammalt tänk samt på-

verkbar. 

 

Så här berättar Sven-Ingvar 
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Det gällde att skapa ett enhetligt lönesystem för telemontörer och telerepa-

ratörer. Kurt Lindgren hade en gammal polare i Fagersta, Nisse ”Skjutarn” 
Andersson, som också trodde på förändringar och skulle sälja in de nya tan-

kegångarna inifrån organisationen. Han hade full kontroll över sin lilla grupp 
om sex telemontörer. Det skulle inte bli något motstånd mot ett prov i Fa-

gersta! 

Och så började PRS-provet (Produktion-Resultat-Service/Samverkan) i Fa-
gersta hösten 1972 (Produktion – Resultat – Samverkan). Som morot för att 

Nisse med sina 6 montörer ställde upp och accepterade fast månadslön fick 
de ett extra lönepåslag om SEK 1.35 i timmen. Obs att ackordslönen för-

svann, vilket i praktiken betydde en ekonomisk förlust för de duktigaste ack-
ordsarbetarna. Provresultatet fick jag veta var bestämt på förhand: Det 

skulle bara lyckas! Och snabbt utökades provet till Avesta trots internt mot-

stånd.   

På den tiden PRS-provet  genomfördes hade telemontörer och anläggnings-

personal arbetarstatus med eget lönesystem medan telereparatörerna var 
tjänstemannaanställda. Klara rågångar: En och samma person fick inte både 

installera ett telefonabonnemang och sedan avhjälpa ett fel. Torsten Larsson  

och Kurt Lindgren, (en ”ohelig” allians) insåg att denna ordning var ohållbar i 
ett kundorienterat system. Torsten insåg klart integrationsmöjligheterna med 

åtföljande rationaliseringar och Kurt såg möjligheterna att få alla sina med-
lemmar tjänstemannaanställda med bättre anställningsvillkor som en del-

mängd av rationaliseringsvinsterna. Efter en tid kom även Statstjänste-
mannaförbundet, ST, med bl a Hans-Eric Ekelund in i bilden. På båda sidor 

fanns ett stort internt motstånd mot förändringarna. Så och inom Televerket. 

Så här har vi alltid gjort! Så där har vi aldrig gjort! 

PRS-proven lyckades (fattas bara annat) och resultaten spreds till samtliga 

teleområden. Därmed var manegen krattad för den nya teleområdesorgani-
sationen – O20, och efter nya prov i bl a Västerås genomfördes O20 inom 

ramen för KOST, som leddes av Esko Olsson. 

 

Och erforderliga förutsättningar för TAD1 hade skapats. 

PROV I VÄSTERÅS 

TAD 1 var ett gigantiskt rationaliseringsprojekt – med nytänket  Kunden i 

centrum. Leveranstiderna för vanliga telefonabonnemang var i början 1970-

talet ca 4 veckor och i Stockholm ca 8 veckor. Man tänkte mera på att ha 
fyllda ordermagasin för att möjliggöra en effektiv arbetsplanering i ett ack-

ordssystem än att tillgodose kundönskemål. Och även felavhjälpningstiderna 
var långa. 
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TAD 1 behövdes främst i storteleområden, i synnerhet Stockholm, men 

man vågade inte införa det där utan prov. Och eftersom Västerås nu fått 
status av provteleområde blev valet av provområde för TAD 1 – Västerås. 

Alla var väl inte lika glada. Men man köpte mitt argument: Det är bättre att 
vara med från början och kunna påverka än att i sinom tid få sig en lös-

ning pådyvlad.  

Som testpilot fick jag även ”tycka” i  frågor rörande systemval m m. Bl a 
deltog jag i en studiegrupp med Robert Thall och Kurt Åberg, som besökte 

Danmark och Holland. Besöket i Danmark hos Jydsk gav oss i stort sett 
endast erfarenheten att vara mycket ödmjuka inför TAD 1 och inte lita 

fagra leverantörslöften. Besöket i Holland hos PTT var däremot mycket 
givande och bidrog nog en hel del till att Televerket valde Sperry Univac 

som leverantör – trots IBM:s självsäkra attityd att utöka sin marknad inom 

Televerket.  

Mitt eget användaramatörmässiga intryck var att Univacs system var både 

flexibelt och kundvänligt – även om det skulle behövas åtskilliga anpass-
ningar till vår kravspec. Kurt gjorde ungefär samma bedömning från sin 

horisont. Och vi fick under resan även en god inblick i Univacs tänk. 

 

TAD 1-provet var väl i och för sig OK – men de ständiga förseningarna var 

ibland för dj-a! Stämningen bland fotfolket i Västerås var i botten hösten 
1977. Men då inträdde in på arenan ”Tony Tiger”, Televerkets nye Gene-

raldirektör Tony Hagström från 1 september 1977. Hans första besök på 
sin Eriksgata bland teleområdena blev Västerås med siktet inställt på TAD 

1. Vi hade planerat in två timmar men han stannade fyra och lyssnade 

nogsamt till fotfolkets beskrivningar av alla vedermödor; inget kvirr utan 
konstruktiv kritik av systemet och den centrala projektledningen. Han bil-

dade sig snabbt en klar bild av läget och när vi skildes fick jag i uppdrag 
att påföljande tisdag lämna en lägesrapport i direktionen. Efter rapporten 

och kort diskussion visade Gd sin beslutsfähighet: Ett års moratorium för 

att räta upp hela systemet och du Esko (Olsson, OC) svarar för detta. 
(Nästa ärende!) Som ett slags ”skunkwork” fortsatte dock optimisten Hel-

mer Sylvan (Teledirektör i Stockholm) förberedelserna för att införa TAD 1 
i Stockholm. Och si: TAD 1 blev till slut ett mycket lyckat projekt och kunde 

passas in i den nya teleområdesorganisationen. 

TAD1 skulle förmodligen ha kunnat skapa en stor internationell marknad 
via Swedcom under ledning av Per Ahlström – om Televerket prioriterat 

erforderliga globala resurser.  



 

7 

Avslutningsvis må konstateras att förändringarna under 70-talet inte hade 

varit möjliga att genomföra utan fackets i stort sett positiva medverkan.  

 

Och nu över till en närmare beskrivning av TAD 1, signerad Kurt Åberg. 

 

Sven-Ingvar Larsson 

 

 

 

 

TELEVERKETS ABONNENTORDERSYSTEM TAD 1 

 

Jag, Kurt Åberg, tar nu över stafettpinnen för att beskriva den inre verklighet 

i vilken TAD 1–projektet/systemet kom till med dess framgångar och veder-
mödor. Jag och Sven-Ingvar har givetvis samarbetat i skrivandet och nagel-

farit våra minnesbilder. Systemet är fortfarande i drift, så sent som när vi 
skriver slutredigerar detta i november 2015. Så här sett från ovan, kan man 

kanske undra, hur kommer det sig att detta gamla system finns kvar? Man 

har visserligen haft en del projekt för att ersätta TAD 1, men tiden har gått 
och under den tiden har det ju också kommit fram lösningar som gör att 

man i Windows-miljö kan länka samman många olika system i ett snyggt 
Windows-fönster för användarna. Så behovet att ersätta systemet har ju 

minskat. Dessutom är kopparnätet, som TAD 1 hanterar på väg ut. Telia är 
ju på god – och inte så lite kritiserad – väg att ersätta fasta telefoner, an-

slutna med kopparledningar, med fiber- och mobila lösningar. Att då kosta 

på ett byte av ett fortfarande väl fungerande datasystem, som hanterar det 
gamla kopparnätet, verkar inte vettigt. 

Här beskrivs nu tillkomsten av TAD1-systemet. Det är främst mina egna min-
nesbilder som det gäller, Sven-Ingvar har lagt till en del, som han kommer 

ihåg. Dessutom måste jag nämna Sven-Erik Wallin, min chef på dataavdel-

ningen och dessutom övergripande ansvarig för hela TAD. Sven-Erik var ju i 
den positionen att han även såg de politiska övervägandena som Televerks-

ledningen gjorde.  Helmer Sylvan har gett en hel mängd intressant informat-
ion om vad som hände efter det att jag slutade på Telia. Göran Bengtsson 

har lämnat bra information om Nummerbyrå- och Katalogsystemet, som var 

nära kopplat med TAD1. 

Och så här berättar Kurt 
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Att denna historia överhuvudtaget kom till beror på att vi, Sven-Ingvar och 

jag, var på ett möte på något som kallades Visionscentret, och då kom att 
prata om vårt gamla projekt. Sven-Ingvar undrade om jag inte kunde skriva 

ner vad jag kom ihåg, och det gjorde jag. I en annan Teliasammankomst, 
fick jag se en intervju med Torsten Larsson, hög och viktig chef på Telever-

ket på sin tid (det var han som bl a drev igenom digitaliseringen av Telever-

kets nät, mycket förutseende). I intervjun nämnde han viktiga händelser 
och nämnde då TAD1, Sven-Erik Wallin och mig. Jag blev mycket stolt. Av 

den anledningen tyckte Johan Martin-Löf, som i skrivande stund är ordfö-
rande i senITel, att man borde skriva något om Telias datasatsningar, ef-

tersom – som han sa – allt man pratar om när det gäller Telia och data/
teknik är mobilverksamheten, men inte mycket om de administrativa data-

systemen, som ju var viktiga. Johan hade kontakt med IT-historia-projektet 

och gav mig rådet  att skriva ihop något för forumet ”Minnesberättelser”. Så 
det är därför detta nu publiceras på detta sätt. Sven-Ingvar och jag har un-

der tiden hållit två föredrag för medlemmarna i SenITel. 

Uppgifterna bygger främst på egna hågkomster, men även på att många 

personer har lämnat bra information. 

Den här delen handlar om själva dataprojektet. 

 

Det skall också nämnas, att projektet, och namnet, TAD1 fanns när jag kom 
in som projektledare. Projektet hade definierats tidigare, se Sven-Ingvars 

beskrivning under BAKGRUND 

 

Jag använder jag-form, för att betona att det är mina personliga minnen 

och hågkomster det är fråga om. Jag har successivt under skrivandet kon-
taktat Sven-Erik Wallin och Helmer Sylvan. Så en hel del information kom-

mer från dessa herrar. På sluttampen har jag också träffat en hel del folk 
från TAD1-projektet, de flesta pensionerade. Där har också kommit fram 

viktig information. 

 

Telia var ju en stor och tidig utnyttjare av IT. TAD1 gjorde att man införde 

realtidssystem i den dagliga verksamheten på kontoren. Storleken uttryckt i 
antalet användare och terminaler, utspridda i 100-tal över hela Sverige får 

nog betecknas som unik och tidig. 

 

Vad är det då som gör TAD1 till något speciellt? Jo, systemet var stort och 
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berörde väldigt många användare (försäljare och nätpersonal på teleområ-

dena i Televerket). 

 

Fackets roll var stark t ex när det gällde att komma överens om hur många 
timmar man fick lov att sitta framför de nya terminalerna, hur arbetsplatser-

na skulle vara utformade, etc. 

  

Man använde standardprodukter på datasidan, t ex Univacs DMS1100, inte 

något specialbygge som var vanligt på den tiden när det gällde mer kompli-
cerade databaser. Likaså Cobol, inte assembler eller något annat speciellt. 

IBMs dominans inom Televerket bröts (man köpte Univac i konkurrens med 
Honeywell, Burroughs, IBM och t o m Saab D23) Systemet, när det införts 

1978, medförde att leveranstiden för ”abonnemang” minskade från flera 

veckor till någon timme, i flertalet beställningar. 

IT-system var i och för sig ingen nyhet, faktureringen låg redan på data, 

likaså nätplaneringen av det omfattande riksnätet. Men realtidssystem var 
något nytt! IBM var förhärskande när det gällde datamaskinparken. 

På politikernivå fanns diskussioner om att skapa ett underlag för svensk IT-

satsning, med Televerket som utnyttjare. Televerket var ju tekniskt sett väl 
framme när det gällde teleteknik – detta bidrog säkert till denna tanke. 

 

TAD1 baserade sig på en utredning från 60-talet och där man föreslog ett 

antal mycket framsynta projekt för televerkets administration. Det hela var 
dock ganska ytligt behandlat – det återstod att försöka förstå hur man 

skulle lösa alla problem och hur långt man skulle gå i databehandlingen. 

Men det var onekligen även internationellt mycket framtidsinriktat. 

Systemchef på Televerkets dataavdelning var Sven-Erik Wallin. Wallin kom 

från Ericsson, och började på Televerket 1969 som projektchef på Rational-
iseringsavdelningen. Efterträdde efter några år Henry Nilsson som var 

systemchef. Dessutom - som det hette - förenade Sven-Erik sin tjänst på 

Televerket med en professur i Linköping. 

 

Jag anställdes från Ericsson 1972, LME på den tiden, men hade ett tidigt 
förflutet på Televerkets Driftsavdelning från 1958-1967. Sven-Ingvar Lars-

son hade samma bakgrund som jag – Televerkets teleassistentkurs – och 

hade avancerat till Teledirektör i Västerås. Redan när projektet startade 
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hade man utsett Västerås som provområde, dels för att det var välskött och 

provområde för andra aktiviteter men också för att man skulle visa att syste-
met inte bara var en storstadsföreteelse. 

 

En förundersökning hade gjorts tidigt – innan projektet startade – för design 

av realtidssystemets uppbyggnad. Där bedömdes databasernas storlek, 

transaktionsvolymer etc. 

De kommande användarna var tidigt med i projektet, både från Västerås och 

från Stockholm. Mycket av utformningen styrdes direkt av användarna. Flera 
användare anställdes i projektet som ”funktions-specialister”, så användarna 

var representerade redan inne i projektet och även i olika användargrupper. 

Naturligtvis fanns olika åsikter inom projektet – mellan datateknikerna som 

ville ha ett effektivt, lättkonstruerat och lättdrivet system - och användarna, 

som ville – naturligtvis – att systemet skulle anpassas till det arbetssätt som 
rådde. 

 

Så här i efterhand får man nog konstatera att man egentligen borde ha gått 

igenom hela arbetsorganisationen och anpassat den till den nya tekniken, 

men det var ”politiskt” helt ogörligt, tekniken måste anpassa sig efter hur 
det såg ut, just då.  Och troligen hade man inte kunnat genomföra projektet 

om man ”tagit i för hårt” från rationaliserarnas, ”datateknikernas” håll. Som 
det nu blev var användarna entusiastiskt med från början, vilket bäddade för 

ett gott mottagande. 

Ja, så där började det under 1972. Sven-Erik Wallin, och teknikchefen inom 

projektet, Robert Thall, och några till sysslade med upphandling, för man 

hade kommit på att man knappast kunde fortsatta att köpa IBM, som tanken 
var från början, rätt av. Det var så stor affär att upphandlingsförordningen 

krävde att man tog in anbud. Det ansåg Torsten Larsson som var primus 
motor och stark man. 

 

IBM körde som vanligt upp mot de högre cheferna, Generaldirektören Bertil 
Bjurel, Driftsbyråchefen Torsten Larsson, Ekonomidirektören Sven-Roland 

Letzén. Vilket retade folket hos oss en hel del. IBM fattade nog inte att Sven
-Erik och kompani hade förtroendet från ledningen att välja något bra. Kon-

kurrenter var Univac, Burroughs och Honeywell. Och som en outsider – Saab 

D23. Torsten Larsson hade gott öga till Burroughs, som hade gått rykte betr 
maskinen, den hade bl a studerats noggrant när man konstruerade AKE, 
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LME:s datastyrda växelsystem.  En avgörande faktor, förutom priset, var 

att IBM körde starkt med sitt databassystem som inte var Codasylbaserat, 
vilket konkurrenterna hade fått fram, speciellt Univac med sitt DMS1100. 

Om man skall våga vara teknisk, så blev det lättare att komma åt olika 
delar i lokalnätet i databasen i en Codasyl baserad databas än IBM:s IMS. 

Detta var ju mycket viktigt i fältverksamheten. 

 

Det fanns en datasysteminriktad kravspec, som man gick på och som hade 

tagits fram inför upphandlingen.  

Så gick man in i upphandlingen under 1972-73. Det gällde datamaskin och 

terminaler. Mycket politik. Starka krafter för att vi skulle välja D23, men 
det var väl ingen hos oss som vågade sig på något så oprövat. Så här ef-

teråt kan man väl avslöja att det pågick ett projekt på högsta nivå, Torsten 

Larsson från televerket och Gunnar Lindström från Datasaab, som gick ut 
på att skapa Sveriges Datafabrik AB (eller vad den nu hette). Ett gäng med 

Gösta Lindberg, Bengt Åkesson och Sven-Erik Wallin från Televerket samt 
Tord-Jöran Hallberg, Viggo Wentzel och Bengt Jiewertz från Datasaab fick 

göra jobbet. Sven-Erik Wallin gjorde bl a en budget för hela bolaget. 

Sedan skulle förslaget föredras för Gunnar Sträng, som ju höll i landets 
pengar vid den här tiden. Han lade allt i sin byrålåda och där blev det kvar 

så länge han levde. Det var nog tur, för man kan tvivla på att det blivit 
någon TAD1-lösning annars. 

 

Däremot var Stansaab en stark kandidat för terminalerna. Där var det 

starkaste argumentet helt enkelt att de var bra. En del av systemet skulle 

stödja vakansexpeditionerna, som de hette. De bestod av gamla telefonist-
bord, smala och obekväma, så det fanns inte mycket plats att placera ter-

minaler på. Därför valde man den enda som fanns, en Burroughs-terminal 
med 256 tecken på en plasma-skärm.  

 

Dessutom valde man tidigt en intelligent terminal från det engelska företa-
get Incoterm. Det var väl närmast en föregångare till dagens PC. Ganska 

fantastiskt, flera år före både ABC 80, Apple och de första PC:arna. Den 
här terminalen kördes runt till anläggnings- och underhållskontoren för att 

registrera in uppgifter om lokalnätet. Sedan jämförde man de två regist-

rens information och fann då bl a att det var nästan 20 % skillnad mellan 
uppgifterna i de båda registren, som ju avsåg samma nät. Och en stor del 

av nätet låg oanvänt, eftersom de var markerat som felaktigt eller redan 
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använt. Att rätta till detta var den framtida potentialen i projektet/systemet. 

Som del i upphandlingen ingick att besöka andra televerk som hade system 
för teleadministration, eller som planerade att införa sådana.  Vi, Robert 

Thall, Sven-Ingvar Larsson och jag, med följeslagare från Univac,  besökte 
holländska PTT,  På samma resa besökte vi – på hemvägen – JTAS, Jydsk 

Telefon Aktie Selskab. I Holland var man på väg att hitta en lösning för att 

identifiera och registrera nätuppgifter. Där tyckte man att Univac var ganska 
lyhörda för kundens önskemål om ändringar. Det hade IBM precis inte rykte 

om sig att vara. ”Take it or leave it” var deras kund-approach. Det kunde de 
göra, på den tiden var de fullständigt dominerande på marknaden för stor-

datorer, och något annat fanns förresten inte heller, utom DECs PDP, Hew-
lettPackard och några nya Japaner. Men det var minidatorer och skulle inte 

orka med tyngden av TAD1-applikationen. 

 

JTAS var trevligt att besöka. De körde dels Regnecentralens datorer, egen 

uppfinning på Jylland, dels höll de på att göra ett stort administrativt system 
baserat på CDC, Control Data Corporation, som inte finns längre. JTAS har 

alltid varit framåt när det gäller teknik – LMEs första produkter på telefon-

växelsidan med koordinatväljare fanns tidigt på Jylland. Vi träffade även 
chefen tidigt på morgonen, och det dröjde inte länge förrän han tog fram 

”en lille en”, Aalborg naturligtvis. 

 

Vi förstod snart att JTAS stött på problem med sitt nya CDC-system. Kapa-
citet och databas var inte vad man lovat från leverantören – danskarna hade 

nog helst fortsatt med RC-maskiner. 

Väl hemma möttes utvärderingsgruppen – jag var inte med där – av ett allt-
mer aggressivt IBM. Man började förstå att det inte var självklart att de 

skulle få fortsätta att vara den enda leverantören till Televerket 

Det var ju mycket dragningar i Styrgruppen för TAD, presiderad av Torsten 

Larsson och där satt även Lennart Sjögren, en annan känd Televerksprofil. 

Affären var viktig, så ibland var även direktionen med och bestämde, med 
GD Bertil Bjurel som ledare, naturligtvis. Där var Torsten Larsson huvudan-

svarig för föredragning av systemvalet. Vad sade då Sven-Ingvar som testpi-
lot? ”Diplomatiskt pass”, om jag minns rätt med tilltro till ledningens av-

sedda beslut.  

 



 

13 

Beslutet om att välja Univac fattades trots att man hade negativ erfaren-

het av en annan Univac-affär: ATESTO. Detta var ett telegramförmedlings-
system som användes på Stockholms Telegrafstation, Skeppsbron. Där 

hade man haft många problem.  

 

Men sammantaget gav alltså Univac det bästa anbudet, som Televerket 

antog. 

 

Så småningom började utrustningarna från Univac att levereras, ny data-
central hade byggts, reservkraft hade installerats, Televerket var ju ett 

telefonstationsbolag, gubevars, och på telefonstationer fanns alltid reserv-
batterier och reservdieslar.  

 

Maskinen med centralenhet och stora lådor som stod på golvet skulle in-
stalleras till 1 nov 1973. De stora lådorna var skivminnesenheter, flera 

stycken, och var och en rymde inte mindre än 50 Mbyte data. Nu rymmer 
hårddisken i en pc för några hundralappar flera TB (terrabyte, dvs 1000 

Gigabyte, där en Gigabyte är 1000 Megabyte !) Univacs projektledare för 

deras leverans, Göran Lindelöv var inte sen att påpeka att ”ja nu står ma-
skinerna där, men det är inget i dom”. Och det hade han ju rätt i, inga 

program var ju färdiga, annat än testprogram av olika slag. 

 

Nu måste jag beskriva projektet som sådant. I takt med att jobbet kom 
igång, så fick jag mer och mer att göra och bestämma. Men det var en del 

spännande saker, som jag var inblandad i, även i början av projektet.  

 

Det kom upp ett förslag som gick ut på att man helt och hållet skulle 

ändra inriktningen av realtidssystemet och – av kostnads- och komplexi-
tetsskäl – gå över till ett mer batchorienterat system. Det var helt enkelt 

ett ifrågasättande av hela systemansatsen med realtidslösningen av order-

behandling, nät- och stationsdatabas. Förespråkarna för ett mer batchori-
enterat system ansåg att realtidssystemet var en för komplicerad lösning, 

och den skulle blir dyr, om den överhuvudtaget kunde komma till stånd. 
Det var ju riktigt att det var en komplicerad ansats, men alternativet som 

fördes fram, microfich-lösning och batchbearbetning av orderdata, hade 

blivit helt fel. Den lösningen hade verkligen inte kommit att fungera, det 
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hade blivit alldeles för mycket felrättning mellan de olika batcharna. Led-

ningen på dataavdelningen för projektet, bestående av Sven-Erik Wallin, 
Robert Thall och jag, började jobba med motargument. Förespråkaren för 

alternativet hade lierat sig med en kille som var förtjust i mikrofilmlösning 
för nummerbyrån, och han tog fram argumenten för den lösningen.  

Men inför dragningen i Styrgruppen – med Torsten som ordförande – kom 

vi på, att vi kunde rita ett diagram som visade att visserligen var investe-
ringen lägre i början i ett mikrofilm-alternativ, men rationaliseringen per år 

senare, gjorde att totalen blev bättre i en realtidslösning, på ganska kort 
tid. Och nuvärdesberäkningen pekade på samma sak. Torsten verkade 

ganska lättad, när vi kunde påvisa det. Instinktivt kände han att mikrofilm 
inte var någon bra lösning, men han måste väl vara någotsånär neutral i 

sin styrning. Valet av Univac var ännu inte taget, så alternativet togs väl 

upp i rätt tid, även om det var lite sent.  

 

Visst ”motstånd” kom från Kristianstads teleområde, som under inflytande 
från JTAS, var positivt till mindator-lösningar. 

 

(Man gjorde på sina håll inom Televerket en del försök med minidator 
(PDP), men applikationerna skrevs i interpretativt Basic, vilket gjorde att 

svarstiderna blev väldigt långa i realtids-sammanhang.) 

Projektet, då. 

 

Det hela var organiserat så, att jag svarade för funktionsspecifikationerna 

med funktionsspecialisterna, Åke Samuelsson, Olle Hellberg, Gösta 

Lännström m fl. Robert Thall hade programmerarna, databaskillarna och 
transaktionshanteringen hos sig. Kanske under mitt överinseende, jag var 

ju projektledare. 

 

Sven-Erik var sektionschef för enheten, som även omfattade de andra TAD

-projekten, men han ägnade stor uppmärksamhet åt TAD1, naturligtvis. 

  

Sedan hade vi LG ledningsgruppen. Den presiderades av Helmer Sylvan 
och det var linjechefer från Cenralförvaltningen, t ex Jan Carlemalm, upp-

finnaren av driftstatistiksystemet. Där hade vi också Åke Waldelöf. Och så 

Sven-Ingvar Larsson förstås, Teledirektör i Västerås, som var provområde. 
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Sylvan var en klippa, rak och pålitlig. Jag kände hela tiden att han stödde 

mig och andra i projektet. 

 

Redan efter något år, så organiserade vi om, på det sättet att vi bildade 
applikationsgrupper med både funktionskunniga och programmerare/

systemfolk. Funktionsfolket fick också en del datautbildning, för de hade ju 

tagit jobbet för att komma in i databranschen. 

 

Då blev det så här: 

 

 Ordersystem och abonnentdel. Där låg också det s k delgivningssyste-

met, dvs den körning som varje natt såg till att faktureringsunderlag om 

nya inkopplingar, flyttningar och så, skickades till faktureringssystemet 

 Lokalnätsdelen och ”partilldelning”, dvs hur ledningarna skulle kopplas 

upp mellan kopplingspunkterna ute i nätet 

 Stationsdelen och nummertilldelning, dvs vilket telefonnummer skulle 

den nya telefonen få 

 Registeruppläggning – abonnentregister, nätregister, stationsregister 

Hela teknikdelen enl det jag berättat om tidigare. Det viktiga där var 

ärende/transaktions-hanteringen och databasdesignen 

 

Det hela var uppdelat på följande sätt, systemmässigt och idrifttagande-

mässigt. 

 

Abonnentregistret hämtades från Faktureringssystemet  

Lokalnätet fanns bara på papper, abonnent-, stations- och fjärrnätregister 

fanns på datamedium. Själva designen av databasen inkl alla register 

ingick i projektet. 

Orderregistrets utseende ingick i projektet, själva innehållet skapades ju 

senare av ”ärendena” 

Det hela var indelat i etapper. Systemet hade följande införande och kon-

struktionssteg. 
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Etapp 1: Vakanssystemet 

Etapp 2: Nummertilldelning, till att börja med, men det ändrades senare 

till Abonnentregistret. Klokt, det var Åke Samuelsson som föreslog det. 

Etapp 3: Abonnentorderdelen utan nätregistret (manuell inskrivning av 

nätuppgifter). Nummertilldelning ingick här 

Etapp 4: Lokalnätet, tung bit, 31 olika signeringssystem skulle täckas 

 

Provområde var Västerås, Stockholm var slutmålet. Några beslut om sprid-
ning i landet fattades inte i början. 

 

Planerade införandetider: 

 

Etapp 1, Västerås 1975, strax därefter i Stockholm 

Etapp 2, Västerås 1976, Stockholm 1977 

Etapp 3, Västerås 1977, Stockholm 1978. 

Etapp 4, Västerås 1979, Stockholm 1979 

 

En viktig del som kom till senare, när AXE började införas, var FIPLEX. 
FIPLEX gjorde att alla ändringar i AXE-stationen som behövde göras i sam-

band med flyttningar etc, gjordes online mellan systemet och AXE-
stationen. TAD1 sände MML-kommandon (MML, Man Machine Language) 

till stationen som direkt genomförde ändringarna. Det var på detta sätt 
som t ex flyttning av abonnent kunde genomföras i princip på nolltid. 

 

Vi upptäckte att Univac inte alls hade något transaktionshanteringssystem, 
som hade utlovats vid köpet. Detta skulle göra det möjligt att hålla koll på 

databasuppdateringarna, så att om något gick snett i något steg, så skulle 
alla dittills gjorda databasuppdateringar backas tillbaka. Det fick vi kon-

struera själv, och det var svårt.  

 

Kommunikationsprocesserna var instabila, och stannade lätt. När vi star-
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tade 7 vakansterminaler i Västerås, så fick en kille sitta i datacentralen i 

Farsta och starta om linjen, som ständigt gick ner. 

  

När vi skulle ladda databaserna, kom Bengt Bolin, databasdesignern, på 
att det inte gick. Det skulle ta för lång tid om standardfunktionen använ-

des. Därför fick vi räkna fram hur databasen skulle se ut i förväg, och 

sedan skapa alla nycklar osv i codasyldatabasen i en batch utanför sy-
stemet. Sedan fick vi forcera in hela databasen på en gång, inte låta 

varje datapost med sina medlemmar laddas var för sig. Det var det som 
skulle ta alldeles för lång tid. 

 

Någon – Bolin tror jag – sa att databasvolym och accessvolym ökade 20 

gånger från den spec som gjordes inför upphandlingen, till verklighet. 

Men som tur var, så ökade datorkapaciteten samtidigt, liksom den gör 
idag. 

 

En orsak, påstod Robert, till att omfånget ökade så drastiskt var att ett 

ärende inte tilläts att göra alla uppdateringar i sista bilden (ett ärende 

omfattade i stort 4 bilder, med utvikningar). Användarna var mycket an-
gelägna om att nummertilldelningen och diskussionen om detta skulle 

ske tidigt. Detta innebar att uppdateringen av nummerregister måste ske 
i bild nr 2. Om sedan något gick snett, och det gjorde det ofta, så måste 

systemet backa tillbaka uppdateringen av nummerregistret. Och hela 
backningsproceduren i datorn som detta krävde, tog mycket resurser i 

anspråk, både maskinellt, i komplexitet, och i konstruktionsvolym. 

 

På den tiden fanns inga färdiga verktyg för att beskriva hur en skärmbild 

skulle se ut. Utan vi fick programmera den i Cobol. Mycket tidsödande. 
Men en av våra konsulter gjorde en rutin ”bgen” (bildgenerator) och 

”fproc” som gjorde att man genererade koden automatiskt, utifrån ett 

formulär som våra funktionella specialister gjort upp. Det var en pion-
järinsats. 

 

Förseningar var legio. Någon sektionschef i Västerås sa ironiskt att ma-

ken till mjukstart hade han inte varit med om! Inom Televerkets verk-

samhet hade nämligen ordet ”mjukstart” använts mycket, inte minst för 
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att lugna personalorganisationerna inför stora organisationsändringar som 

pågick hela tiden. 

 

Totalt var det nog en försening (etapp 3/4) på 3 à 4 år. Sven-Ingvar i Väs-
terås var inte glad åt beskeden om förseningar, som kom – ibland – rätt 

plötsligt, vilket gjorde att semesterplanering och dylikt måste göras om. 

 

Det var många företag, som blev välkända och stora senare, som var med 

i projektet. Programator  t ex, bestod av Lars Irstad, som chef, ägare, 
coach, lönesättare  -  ”you name it”. Han skötte allt själv. Han hade en bra 

affärsidé. Låga priser på konsulterna, säkert 20 % under de andra. Han lät 
ungt och duktigt folk gå in i projektet - senare bytte han ut dem, och tjä-

nade troligen mycket mer på ”den unga och duktiga” på uppdraget som 

kom efteråt hos en annan kund. Lars blev känd som en stor IT-
entreprenör. 

Så småningom fick vi väl styrfart på det hela. Västerås i all ära, men det 
var ju volymerna i Stockholm som var den stora utmaningen både maski-

nellt och personellt. Utbildningen och beskrivningar var ju viktiga. Vi gjorde 

till och med videotejpar på VCR, Philips system, en tum breda tejpar. Där 
beskrev vi vad ordersystemet gick ut på. Det var det första som personalen 

fick se, innan utbildningen. Det blev bra. 

I Stockholm fanns två eldsjälar som jag måste nämna. Gullan Schärman 

och Barbro Tell. De var klyftiga, fattade direkt fördelarna med systemet, 
och var positiva och konstruktiva. Även Ulf Gussarsson, som var deras chef 

var bra, förstod problemen och stödde projektet.  

En annan eldsjäl, entusiastisk och kunnig, var Ove Andersson. Han hade 
en bakgrund som rationaliserare, kunde verksamheten inom Telia utan och 

innan. Nu var han pensionär, men tog uppdrag på privat basis hos oss. 
Han fick skriva användarbeskrivningarna. Det var mycket lyckat, dels 

kunde han ju verksamheten och det språk man skulle beskriva den på, dels 

var han en baddare på att skriva på sin elektriska IBM-maskin med skriv-
kula. Allt blev mycket bra och beskrivningarna var oftast färdiga innan det 

var färdigprogrammerat och testat. Allt till en timkostnad som vida under-
skred vad vi var vana vid för datakonsulterna i projektet. 

 

Jag gjorde senare, på Ericsson (som ”business manager” – fint ord), den 
bedömningen att när man konstruerade system inom Televärlden, så var 
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det två saker man egentligen skulle börja med innan man satte igång med 

själva konstruktionen: Anvisningarna för hur man skulle hantera det man 
konstruerade, och hur man skulle ta betalt av slutkunden – telefonianvän-

daren – när man sålt växeln till kunden – teleoperatören. Denna mogna 
slutsats kan jag tacka Ove Andersson för. Ericsson var ju teknikstyrt, ingen 

tänkte på sådana här saker – det fick operatören ta hand om. 

Vi på systemavdelningen och projektet var ju härbärgerade på Centralför-
valtningen. Men vi var nog lite främmade fågel, eftersom vi ju var mycket 

operativa i vår verksamhet. Vi hade rätt svårt – mitt fel kanske – att mark-
nadsföra oss och systemets innehåll och potential. 

Ett exempel är det följande. 

 

Man hade på Marknadsavdelningen på Centralförvaltningen noterat att 

man hade mycket stora ordermagasin, som väntade på klarrapportering 
och insändning till fakturering i verksamheten. Det var ju mycket bundet 

kapital, så det ville man rätta till. Därför gick man ut till förvaltningarna – 
teleområdena – och sa att nu får ni vara så vänliga att arbeta igenom or-

dermagasinen. 

 

I samma veva införde vi TAD1 i Stockholms teleområde. Det var ju stort 

och många magasin tömdes under helgerna, när man gick in i ett realtids-
system. I ett realtidssystem existerar inte ordermagasin, allt blir klart di-

rekt för fakturering, när installatören klarrapporterar till områdesexpedit-
ionen. 

 

Självklart försvann då ordermagasinen, och det märktes ju markant, ef-
tersom Stockholm svarade för så stor del av verksamheten inom Telever-

Här är den terminal som personalen jobbade med, Alfaskop. 

Naturligtvis textbaserad, men gul text på brun botten, vilket 

ansågs bäst av ergonomiska experter. Man manövrerad 

med funktionstangenter för att  navigera mellan olika åtgär-

der man skulle vidta under behandlingen av ordern. Enkelt 

och bra. I dag är det Windows– fönster med mus som  man 

försöker  flytta om kring mellan datafält med varierande framgång—mycket 

krångligare. 
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ket. 

 

När man såg det på gick man glatt ut med en PM där man skröt över sina 

insatser som fått magasinen att minska. Jag kom ihåg att jag skrev ett 
argt brev till enheten i fråga men inget hände, i varje fall kom inget erkän-

nande. Jag tyckte att fel personer tog åt sig äran, cf-byråkrater i st f Gull-

an Schärman och Barbro Tell som hade jobbat dag och natt tillsammans 
med övrig personal i Stockholm. 

Det första området i Stockholm vi satte i drift var 10 mars 1978, och det 
gällde Östermalmsexpeditionen. Det var systemets eldprov. Där hade vi 

bakom oss Västerås, men det var ju inga stora volymer, men det var ju en 
funktionell test i fält, viktigt. Jag var med hela helgen på Östermalmsexpe-

ditionen, och det är klart att vi hittade en massa fel. Men som tur var hade 

en av programmerarna för sitt jobb hittat på en supertransaktion, med 
vilken man kunde gå in och rätta databaser som blivit fel. Jag satt själv 

och körde programmet för att se hur det var. Detta skulle nog inte god-
kännas nu; nu finns mycket striktare revisionella och systemmässiga reg-

ler. Men tack vare det så kunde vi fortsätta under helgen. Annars hade vi 

fått bryta. Det var jag som på plats fick ta sådana beslut. 

 

Nästa stora grej, var att Tony Hagström blev GD - Generaldirektör. På sin 
Eriksgata hade han besökt Västerås Teleområde, varom Sven-Ingvar vitt-

nat. Han hade där hört om förseningar och problem i Västerås, så redan 
andra dagen på sin tjänstgöring besökte han E-huset för att se på test-

anläggningen vi satt upp. Vi hade kommit rätt långt i funktionalitet och 

kvalitet, så det funkade bra.  

 

Han hade inte nöjt sig med en så enkel sak som att se att det hela verkade 
fungera i en testanläggning, utan hade väl hört med fler människor, och 

det var väl många som inte såg TAD1 med blida ögon, av olika skäl. Därför 

visade Hagström beslutsamhet vid ett direktionsmöte, där jag var med, jag 
gjorde väl någon dragning, men något avgörande inflytande kommer jag 

inte ihåg att jag hade. Det han beslutade med myndig framtoning, var att 
locket skulle på under ett år. Ingen spridning under ett år, alltså, vare sig 

till Malmö, Göteborg (med datacentral i Kalmar) eller någon annanstans. 

Det var första gången jag såg Hagström leda ett direktionsmöte med alla 
cheferna, inkl Torsten Larsson. Jag var förvånad att han på så kort tid 

skaffat sig den auktoritet han hade vid mötet. Han var helt dominerande, 
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och tvekade inte med beslutet.  

 

Det var inte mycket att säga om, att man la locket på ett år, men i och för 

sig var vi då så långt komna med spridningen i Stockholm, det gick som 
tåget, att det i och för sig var fel tidpunkt att lägga locket på. Hade man 

gjort det ett halvår tidigare, hade jag förstått det bättre. 

 

Tony Hagström beslutade om ett års moratorium men Helmer Sylvan fort-

satte sin ”mjukstart” i Stockholm. 

Under hela tiden, allt från första början med Statskontoret och Statskon-

sult och Internrevisionen med Bertil Greko, hade vi blivit granskade. Jag 
blev intervjuad en massa gånger. Nu var det dags med Stanford Research 

International - SRI. De granskade allt, relationer mellan beslutsfattarna, 

metoder för styrning av projektet, metoder för mätning av systemmäns 
och programmerares prestationer. Jag fick aldrig reda på vad man kom 

fram till betr mig själv och styrningen dels hos oss, dels hos Ledningsgrup-
pen, som leddes av Sylvan. Men jag fick ju vara kvar så det var väl inget 

katastrofalt. Jag förstod långt senare, när jag hade ansvar för Business 

Management på LM Ericsson – och hade då mycket samarbete med Erics-
sons amerikanska dotterbolag – att den amerikanska styrningskulturen 

baserades på toppstyrning på alla nivåer och kontroller i mångfald.  

 

SRI tillämpade sin insats på Televerket med den erfarenheten som bas, 
tydligen. 

 

Nu var alltså systemet på g, som det heter. Projektet gällde ju inte bara 
Applikationsutvecklingen utan den tekniska basen i form av transaktions-

hantering, databaser, metoder för systemutveckling etc, blev ju en platt-
form även för andra realtidssystem. Här är några exempel. 

 

Så småningom kom katalog- och nummerbyrågänget – dittills IBM-
orienterat – in i Univacplattformen.. Man fick ett bra snitt mellan ordersy-

stemet och katalogsystemet, och man började fundera på att datorisera 
Nummerbyrån. Sven-Erik hade inom den akademiska världen kontakt med 

Språkdata (ledd av Sture Allén) inom institutionen för svenska språket vid 

Göteborgs universitet. Vi fick ett utkast som kunde ligga till grund för nor-
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merade databasnycklar och fonetisk sökning där nuvarande och gammal-

svensk stavning hanterades men även invandrade namn från Vallonien, 
Tyskland m.fl.  

Alla nummerbyråsystem som jag sett dittills – t ex schweiziska PTTs IBM 
system i Bern – baserades på att expeditören matade in uppgifterna rätt, 

och att uppgifterna var rätt inlagda i databaserna. Det gällde både namn 

och adresser, som t ex gatunamn. 

Tack vare TAD1 hade vi ett normerat adressregister, personalen på försälj-

ningarna kunde inte mata in fel, för alla uppgifter kollades mot gatunamn 
mm i adressregistret. Nåja, helt rätt var kanske inte detta, redan katalogsy-

stemet hade ju sett till att gatunamn mm var normerade. Det andra proble-
met var hur man skulle mata in ett namn, så att det fick träff, om denne 

person nu hade en telefon, men det var ju ganska vanligt i Sverige. Det 

normala var att man i system av det här slaget konstruerade en namndata-
bas med alla upptänkliga stavningsformer för efternamn, men det säger sig 

självt att man inte kunde täcka alla varianter, åtminstone inte i begynnel-
sen av ett systems drift-tid. Här kom professorns idé in. Han kom på en 

fonetisk algoritm, som översatte on-line det nummerbyråtjejen – förlåt ut-

trycket - men på den tiden var det nästan uteslutande kvinnor som var te-
lefonister – matade in till ett sökbegrepp. Detta hade sin motsvarighet i 

ingången i nummerbyrådatabasen, och det var frapperande att se hur man 
kunde mata in t ex Salon Pierinne el dyl med många olika stavningar, och 

ändå få träff. Imponerande och epokgörande. Algoritmen väckte uppmärk-
samhet när sökning i nummerbyrådatabasen kunde göras av envar i tjäns-

ten Nummervision i datavisionsterminal. Företag, som satsade på sin kund-

service, kom med förfrågningar om köp. Den såldes till vissa banker, för-
säkringsbolag m.fl. som ville ha en bättre kunddialog än att man började 

med att be kunderna bokstavera sitt namn. 

 

Den andra grejen var att de på min avdelning (jag hade blivit linjechef för 

avdelningen för Abonnentorder, Katalog/Nummerbyrå och Driftstatistiksy-
stem) som hade hand om det IBM-baserade katalogsystemet gjorde ett 

nummerbyråsystem på mycket kort tid, mindre än ett år.  De var klyftiga, 
kunniga, eftersom katalogsystemet utvecklats av dem, och mycket använd-

bara. Deras chef hette Bror Ingemansson och han hade förstånd att låta 

fantasin spela hos sina deciplar.  

Införandet skedde när medbestämmandelagen (MBL) var ganska ny och 

telefonister var organiserade i två mycket aktiva förbund. Systemet innebar 
ju en serviceförbättring genom att varje telefonist hade tillgång till aktuell 
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information för hela landet samt trafikala möjligheter till trafikdirigering 

över hela landet (natt/helgstängning, arbetsplatser i arbetsmarknadens 
stödområden). Tjänsten var gratis och genom samverkan och kortare 

svarstider skulle personalreduktionen ge kostnadsbesparing. Projektet blev 
pilotfall för längden av arbetspass med terminalintensivt arbete, pauser, 

ergonomi vad beträffar belysning, höj/sänkbara bord och möjlighet att ar-

beta stående, ögontrötthet (terminalglasögonen) samt input till TCO-
certifiering av bildskärmar. Som ett latent hot om projektet gick i baklås 

fanns Frankrikes satsning på Minitel. Man hade goda kontakter med Frank-
rike och kunde demonstrera en alternativ utveckling.  

 

Katalogframställningen hade rationaliserats redan 1972 då ett IBM-baserat 

system för kataloguppgifter och grafisk produktion med fotosättning och 

tryckplåtframställning i nylonmaterial togs i bruk. I och med detta fasades 
blysättningen ut, katalogen kunde sorteras om med förnamn som andra 

sorteringsbegrepp (tidigare var det titel) och man kunde ge ut en katalog 
som var aktuellare vid utgivningen. Med TAD1-miljön blev det möjligt att 

rationalisera det löpande katalogarbetet. I ett sidosteg i försäljningsären-

dena kunde man hantera de enkla katalogärendena i den normala kunddia-
logen. För sammansatta uppgifter och annan komplexitet fanns det speci-

ella ärenden för katalogdivisionens personal 

Några siffror, omfattningen 1980. 

 

2 milj ab  Etapp 1 (vakans) 

1,8 milj ab Etapp 2 (kundregister) 

1,3 milj ab Etapp 1-3 (stn-reg plus order) 

0,3 milj ab Etapp 4 (nät) 

1500 Alfaskopterminaler, 100 Burroughs, 300 skrivare 

Databasen: 10 GB!! (en hårddisk i dag - 2013 - i en PC har ofta mer än 

1000 GB) 

 

Jag slutade på Televerket 1981 och gick tillbaks till Ericsson. Så framställ-

ningen om TAD1 slutar här. 

 

När jag kom att jobba på LM Ericsson, Ericsson ídag, kom jag i kontakt med 
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andra liknande system världen över. Och jag törs nog säga att det fanns 

inget system i världen, som var så högt automatiserat som TAD 1. I TAD 1 
satt kundmottagaren och pratade i telefonen med en kund som vill flytta, 

och i samma ögonblick som samtalet är avslutat, så fungerar telefonen oft-
ast på den nya adressen.  Något liknande fanns inte! 

 

På Ericsson var jag ansvarig för  abonnentväxeln MD 110, installation, drift 
och underhåll. Vi fick ofta höra – när det gällde flyttningar inom kontoren i 

Stockholm – ”varför tar det sån tid, när man hemma kan få sin telefon flyt-
tad på några timmar, trots att det är flera mil emellan”. Inom kontorsväxel-

världen fanns då inte system på samma nivå som TAD1. 

Förvånande nog är systemet fortfarande i drift. Andra liknande system, t ex 

Rikspolisstyrelsens Univac-system, har fasats ut för länge sedan. Försäljar-

na sitter naturligtvis inte och jobbar med ärenden i TAD1, utan har andra 
Windows-baserade system framför sig. Men i botten när det gäller att se 

om det finns kopparledningar och anslutning i växeln till den nya adressen, 
så är det TAD1 på Unisysdatorer (Univac heter så, numera) som levererar! 

 

Vi och alla som deltog i till skapandet av TAD 1 har all anledning att känna 
oss mycket stolta över vad vi presterade under hela 1970-talet. 

 

Jag har på plats – hos de som nu ansvarar för systemet – fått se hur de 

gamla TAD1-ärendena syns bakom en ridå av nyare, windows-baserade, 
system. Märklig upplevelse – 40 år senare. Se följande sidor. 

 

Kurt Åberg 
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Några bilder om hur TAD 1 ser ut nu. 

 

TAD1 är inte numera det primära systemet i expeditionerna. Det döljs 

bakom diverse Windows-fönster, som hanterar kundinformationen 
(abonnentinformationen med vår terminologi) 

 

Här är några skärmdumpar från Kundsystem, som används i dag, där man 
kan skönja TAD1. 

 

 

 

 

 

På den här bilden över kunddata kan man se kopp-

lingen till TAD1, här 
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När man trycker någonstans i föregående bild, så 

når man t ex  TAD1-ärendet LIAX, där man ser data 

som ligger i AXE-växeln 

Här är ett annat TAD1-

ärende, som man 

också når från Win-

dows-fönstret.  Där ser 

man  aktuella arbets-

orderuppgifter. Det här 

är faktiskt ett ”riktigt” 

TAD 1—ärende 
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Plötsligt – vår 2015 – hördes rykten om att TAD1 höll på att stängas och 

ersättas av annat. Men vid närmare efterforskning fick vi uppgiften att det 
gällde enbart Vakansdelen, en mycket liten del, som vi startade med 1975 

för att den var så liten och lätt att skapa. 

 

En annan aktuell sak var att man i DN i april 2015 kunde läsa följande: 

 

Telia Sonera ansvarar fortfarande i praktiken till stor del för 
kopparnätet via sitt dotterbolag Skanova. Sedan ett par år 
tillbaka har delar av underhållet av de underliggande IT-
systemen lagts ut på ett konsultbolag i Indien. 

Det kan inte vara något annat än TAD1, som möjliggör detta! Vi hörde att 

man lagt ner supporten från Tieto-Enator och lagt ut konsultjobbet för un-

derhåll av systemet till Indien. 

 

Här är ett annat klipp, ur ett mejl från Bengt Knutsson: 

 

Hade flera samtal idag med tekniker på Ts, har haft strul 
med mobilt bredband. Under en väntan nämnde jag om TAD 
och kan du tänka dig, han hade trots sin ungdom hört ryktas 
att "TAD var det mest stabila system som TeliaSonera haft", 
kul va'.... 

Hela denna TAD 1-historik är helt med sanningen överensstämmande inty-
gar Sven-Ingvar Larsson och Kurt Åberg 

Och så en liten indikation på att TAD 1 fortfarande 
lever! Se här! 
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E P I L O G 

 

Efter snart 50 år fungerar – som beskrivits - TAD1 fortfarande trots att 

systemet utvecklats i den teknik som stod till buds på 1970-talet. Vår pro-
gnos är att det kommer att överleva även författarna, förutsatt förstås att 

Telia Sonera inte dessförinnan kopplat ner (och sålt) kopparnätet.  

 

För att få höra hur det ser ut på senare tid med TAD1, ringde jag (Kurt) i 
mars 2012 Bengt Knutsson, som var med i utvecklingen på 1970-talet. Då 

gick Sven-Ingvar och jag dit och blev rejält överraskade. Bengt hade sam-

lat ihop folk som var mitt inne i projektet när det begav sig. Det blev en 
rolig pratstund, och vi inmundigade då denna jubileumstårta som Bengt 

hade beställt. Mycket trevligt. 

Och här, fr h t v, 

Björn Heller-

ström, Kurt 

Viklund, Gunnar 

Lövsund 

Här är, fr v t h, 

Alf Sjöstedt, 

Fred Andersson, 

Sven-Ingvar 

Larsson, Bengt 

Knutsson 


