
Visa till Håkan Halén (som förtvivlat försökt lära oss handha en AXT10102). 

Erhållen från Jan Viberg. 

Nertecknad någon gång på 80-talet, under en utbildning för blivande Sbledare. 

 

Melodi: Elektricitetsvisan. 

 

1. Vi har nu samlats i dagar tre, från nästan alla sektorer, 

för att få lära oss 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 uppå´n, 

kopplar den sedan enkelt och lätt, härs och tvärs genom systemet. 

 

2. Att välja via i F1 12, och koppla växelanknytning, 

ej skita ner telerummets 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 så snurrar allting min vän, härs och tvärs uti ditt huvve´. 

 

3. Ja vi har lärt 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 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 huvve´ allt vad han kan, och driftgruppspersonalen gråter. 

 

4. Vi kan nu allting om AXT:n, så nu vi tillhör 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 att 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. 

 


