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Civilingenjör/Lektor/Författare/Forskare Tord Jöran Hallberg blev 78 år. Han avled 

hastigt efter försent upptäckt cancer.Tord Jöran lämnar hustru Gunnel och barnen 

Åsa och Loke, med familjer, men även väldigt många nära vänner.  

Tord Jöran är född i Osby, liksom jag (Bengt). Tord Jöran växte upp i Holmö, strax 

utanför byn. Barndomshemmet har varit sommarhus för barn och gäster samt 

excursioner, av Tord Jöran, i närhetens flora. Därutöver som tillfällig arbetsplats för 

att forska, skriva böcker, med mera. 

Jag och Tord Jöran träffades 1945 på Osby Småskolas skolgård, för att börja ettan! 

Därefter har vi tillsammans haft en fantastiskt händelserik uppväxttid. 

Experiment med svartkrut, höll på att kosta oss livet. Vi kanade ner från höga 

grantoppar, med okänd landningsplats. En 3 km lång ståltrådsledning drogs mellan 

Holmö och min bostad i Osby. Ståltråden var kasserade ståltrådshärvor från 

Kuvertfabriken i Osby. Med mikrofon och hörlurar i varje ände......vi hade fått en 

privattelefon! Vi snackade, speciellt Tord Jöran,halva nätterna. Det visade sig att vår 

3 km långa ståltråd blev ”rundradio på långvåg”, så grannarna hörde i sina 

radiomottagare allt vad vi sa (sic!).  

Som radioamatörer (15 år gamla) blev vi ”trådlösa”. I Holmö satte vi upp fantastiska 

antenner i 30 meter höga furor. Tord Jörans mamma Ethel, låg på marken och bad 

till högre makter att vi skulle överleva. I Osby Samskola blev vi ”Ikoner” efter att ha 

demonstrerat radiokontakt med flera utländska radioamatörer. 

Måste berätta om konfirmationen. Vid första mötet var alla fin-klädda i 

kostym/klänning. Vi kom en timme försent, klädda i regnrock, stövlar och blöta 

kläder. Konfirmationsprästen Fader Gunnar sa endast ”sätt er längst bak”. Vi var 

gärna på aftongudstjänsten, iklädda vita ”nattsärkar” och en stor, hög ljusstake. Vi 

telegraferade till varandra genom att dra korta/långa streck på knäna, dvs Morsekod. 

Det tog en vecka innan Fader Gunnar upptäckte vad vi gjorde och först blev han helt 

tyst ..... sedan, det där vill jag lära mig, pojkar. Fader Gunnar påverkade Tord 

Jöran, som har varit en ”tvivlare” sedan dess. 

Efter Småskola, Folkskola och Samskola gick vi skilda vägar, men inte som ovänner. 

och inte ”for ever”. Faktum är att vi träffades ganska snart då Tord Jöran gick på 

gymnasiet och jag jobbade i Malmö. Jag hade köpt en Fiat 1939’a och vi, plus 

fästmön  Gunnel, åkte bl.a. till ”hyddan” i Örsjön. Så småningom blev det träff i 

Göteborg. Tord-Jöran studerade på Chalmers och jag började så småningom mina 



studier på Chalmers, 1961. Då presenterade jag min blivande hustru Margitha för 

Tord Jöran och Gunnel. Start för familjeträffar och slut på vilda äventyr. 

Tord Jörans pappa forskade om gamla obebodda torp i trakterna och Tord Jöran 

fortsatte det arbetet. Forskningen vidgades till intressanta personer i bygden, Osby’s 

utveckling med mera. Varje år producerades Tord Jöran intressanta artiklar i Osby 

Hembygdsförenings årsbok. 

Efter examen på Chalmers flyttade Tord Jöran och Gunnel till Linköping. Han 

började på Datasaab med utveckling av kärnminne till civila datorer och fortsatte på 

staben för långsiktig planering och slutade som projektledare för D23. 

Som sidoarbete undervisade Tord Jöran Högskoleingenjörer, vilket sedermera 

resulterade i ett lektorat på det nybyggda Linköpings Tekniska Högskola. Han 

medverkade till att starta Sveriges första utbildning i Datateknik för civilingenjörer.  

Det var inte enbart undervisning Tord Jöran ägnade sig åt, utan även utformning av 

läroböcker och populärlitteratur i ämnet datateknik. Exempelvis på det senare 

”Mellan Boxholm och Lund eller  Datateknik på 4 timmar”. Rekomenderas! 

DataSaabs Vänner (DSV) bildades omkring 1993 och Tord Jöran var aktiv i 

föreningen. DSV bestämde 1994 att skriva en eller flera böcker med ”Tema D21”. 

Många Datasaabare var engagerad och Tord Jöran blev Redaktör och 

medförfattare. Efter att bokserien var klar, tog Tord Jöran, på  egen hand, initiativet 

till forskning i svensk datorhistorik, som resulterade i den välmatade boken ”IT-

Gryning, svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet”. 

Läs gärna om DSV-föreningens utveckling, skriven av Viggo Wentzel 

http://www.datasaab.se/Aktiviteter/arsmotet_2011/Datasaabs_Vanner_historik_3.pdf 

Som pensionär var han 2004, drivande till start och uppbyggnad av IT-Ceum,  

Sveriges första datamuseum. Tord Jöran skrev alla texterna i museet och var djupt 

engagerad i driften av detsamma.   

Tord Jöran har också skrivit mycket.om ”icke teknik”. All hans produktion är 

väldokumenterad av dottern Åsa och finns att läsa om på www.tjhallberg.se 

Jag och Margitha flyttade till Linköping 1965 och vi bor numera endast ett stenkast 

från platsen för Tord Jöran’s sista dagar. Våra barn och vi vuxna har umgåtts flitigt 

under så många år. På våra fester var det brukligt att Tord Jöran spelade fiol, ett 

instrument han verkligen behärskade. Festkvällarna blev till morgon! 

Vi saknar dig Tord Jöran! 

Bengt och Margitha Magnhagen 

 

http://www.tjhallberg.se/

