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Jaha, s& sitter nan d.& h6.r p& en helt ny stol och undrar
vad. tusan man egentligen givit sig in p&. l'Ien p& n&got
siitt k|inns d.et bra att ta steget ut i d.et d.elvis okd::da.
AllraheLst som jag s& hii.r i begJmnelsen fatt en viildigt
fin uppbackning-lign alla heLi. Jag tiinker fri,iast pt
Einer Fors och Erik Nygand.er, som d.e sista veckorna f6r-
sdkt proppa i mig alli sitt sanlade vetance on I"LA.RITEX.
Eiaer har ha.ft d.en ofta fdga avundsvlrd.a uppgilten att
ansvara fdr i{ARITtr,{ und.e= ett uppbyg,qladsskeder d.t. syeten-
Et inte alis fun5era.i s3. b:a son det g5r id,ag. utan hans
insatser niir c.et gii.13.i att l,eg:ra fdrtretade kunder, had.e
I,LC.RItEX-syEtereet ned. al1 sSkerhet inte &tnjutit d.et
fSrtroend.e och d.en popularitet bland nyttjarna som id'ag
ii*".. Iet n&sie k6nnas litet konsti6t att fdrsvinna fr&n
stationen :1u n5: aiJ-i ve:x] i6en gL: Z:2, :an kanske raa:l
ockg8. reed sior beh&I1ning kan sluta med. en sak ndr a1lt
d.= scm rcligast.
Erik har kommit in p& ItARITE;{-sidaa betyd.ligt senare, nen
har p5 relativt kort tic. gjort sig kiind. son MARITEX-
systemets egen Sherlock Holnes. Eans Arguscga har spa=at
a6.n5a sk6na iaid,:ciskroncx ei ivl{aIl&i, s3no:n a-"i ;=iL si-i:as
omOjtiga na.mngi;r=g3.tor har liists, och d.ebiteringsbara
='*:rrxer nar icunna; frana:raskas. Hans kurskap n5r d-ei giiller
tetexnulsner och nanngivare d,r s5 oiefaiiance, att man iblanc
und.rar om mallnetl inte rentav har gr& skivrninnen i stlillet
fdr celler i sina civre regioner.
Kort sagt i:a::s iei lite iar=:-gt ait -la 5-;e: ef:3: Ce;3e
herrar, nen jag ftr fdrsijka gcjra nitt biista och hoppas p&
att alia iiven i forsiittningen d.r lika sn511a och har ijver-
seend.e ned att d-et kan halta litet i bdr;an. l{i}-3ot Karlsson
har blivit utsed-d son I'stand.-in-naritexare't s6. vi d.r ju
tv5. son kan hjii.lpas 6,t att ldsa ev probleno

Ej-ner och Erik verkar ba.d.a tv& vala overtygade on att
livet borjar vi.d. pensioneringen och har troligen fu1lt -upp d.e nSrnsta 2J &ren. A11ts6., Iycka till oc:r lev vi'1i
Hur gir d.et d5. fdr MARI?EX, och vad- hdnd'er fraadver?joaa"a"t g&r faktiskt vSldigt bra. frafiken har under a-ret
i d.et ndrnsta fcird.ubblats, och toppen n&cd.es uno.er juli
m&nad. ned. 59205 taxerade ninuter. sed.an har en liten qinsk-
ning skeit, cetta uteslutande pga ninsxaie g;::*ppskrivningar
fr&i bostad.splaiifornarna i. Nordsjon. En stabil trafik-
ndngd. ligger d.ock i botten, och nindre variationer upp och
ner kan vi 1"rrc as{. Antalet fartygsterroinaier okar konstant
och har passerat 200, och ciknrngen vantas fortsdtta.
Ino:n d.en ndrrnsia fra,ntiden kommer fdljande att ske: I feb-
ruari -S2 (tiapu-atten n5.got osdker), siitts I'IARITEX i drif t
soIg Nordiskt systen. Detta komner vi pB, stationea &tniEsione
inte i bdrjan "tt patrgligt o&verkas av, Ett inga::get avtal
om geineasaot nordiskt nyitjand.a av ]{AH.ITE{ triider r kraft,
men som en fciljd, av att vissa &tagar:.d.en i samband ned d'etta
skall uppfylLas kommer vissa tekniska f$rdndringax att ske.
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- Aniaiet rad.lovior uidkas.

- Befiniliga ARQ:er bytes iil1 i'i?8.

- Progrannea kornrnes att d.:ed,=as, och Aya tiiikonraar bi. 4o
progra^B fdr gruPPskrivaiBgar.

- Ytterligate en termiaal Lnstalleras i telexrummet, s&
att tv6, operatdrer samtidigt ka:l a=beta i datore'

- Press-siindningarna 15ggs pa ett farre antal kanaler
fijr att fr!.gdra andra for trafik.

Kanske jag har glc5ni; natoE nen Cei;ia d'r i siori seit
vad son'korr"= itt "te 
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Ld.ngre frarn kommex troligen I'IARITEX-systemet att f6'
ett eget laadsnunmer. Disbusslon oru nojlighet t111
"d.ireftkoppeltt p&g5.r1 men det ?ir Hnnu s& 15nge oklart
nlir n&goi^;adani [an- ko,,a iiii stA::.d..

Med denna lllLa rapport dnskar jag aIla SaIt Sagis ltsare
en God Jul och, ett -Gott llYit iri


