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Noterna - Skolans Sångtjejer

- en Fröjd för både Öra & Öga. Här insjungs det nyrenoverade...
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fungera som vi vill, både teoretiskt och praktiskt. Kunskapen om
Tekniken har vi fått både genom att härma naturen och genom
att vara påhittiga och uppfinningsrika.

ENS

Nu har - Äntligen - Skolan fått det nya Teknikprogrammet....
Såhär presenteras det för hugade spekulanter
Se ävena
Teknikens område är artefakterna, d.v.s saker skapade av
tankar n 2
människohand. Dessa ska konstrueras, designas och fås att
på sid.
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Kreativitet och skapandeförmåga är centralt i vårt
samhälle. Vi glömmer ofta att rullstolar o proteser,
leksaker o kläder är lika mycket teknik som bilar och
slagborrmaskiner o datorer.
Numera söker sig fler tjejer till Teknikprogrammet
som även ger behörighet till flertalet vidareutbildningar på universitet och högskola.
I förlängningen ökar det förutsättningarna att få
ett intressant och kreativt stimulerande arbete.

Detta är den nya skolsymbolen för Pauli

!

TEKNISTKOLLEGA !
Visst är det en viss tröst att Hösten
börjar med Kräftor som Kräfva.... (eller är
det Sommaren som slutar med dessa...?) och
fortsätter med Gås med Sås o Krås... o sen
kommer Ålamörkret... o sen é dé Jul.... med
Skinka o Sylta o ... eller är det bara jag som
är något matfixerad... (man har kallat mig
Gourmand... ibland...)

Vi har deltagit i marknadsföringen av
Skolans program o inriktningar (läs linjer...
men det heter det inte längre...). Infofoldrar
till ungdomarna... eller deras föräldrar... eller
bådadera... Där det bl.a informeras om att
från o med nästa läsår gives Teknik-program
på gamla Teknis igen...
Teknik – till skillnad från NV - NaturVetenskap fick mig att sysselsätta hatthållaren
med en filosofisk fundering om hur dom
egentligen förhåller sig till varandra...

Om nu NV är att utreda hur Naturen
(evolutionen) did it, & Teknik är att behärska
hur vi gjorde (artefakterna) ...i vilket fack ska
man då placera Datorn ?
Visst är den en Teknik-låda... men den
går på elektricitet (NV) o bygger på Logik...
Matte... eller Beteendevetenskap... eller...
Nåväl, kretsarna är ju Teknik eller...
etsas ut i kiselplattor o sånt... Kemi... eller
vänta - det är ju elektroner som far omkring i
trådarna... Partikelfysik... eller...
Men det är iallafall en låda som skruvas
ihop... en snygg låda... Design... Art...
Formgivning... .... eller Statuspryl...
Ekonomi... Psykologi....
O så ska vi helst kunna använda den...
Interface mot människan... Gränssnitt...
Kommunikation... Dialog... Psykologi...
Ergonomi....
O den ska tillverkas ... o användas... o
förbrukas... nedbrytbar... Återvinning...
Miljövård... Ekologi... Biologi... Kemi...
Att dra en praktisk skiljelinje mellan NV
och Teknik verkar inte vara helt lätt..
En annan tanke som envist kommer tillbaks
är följande – är det möjligen läggningen hos
oss själva som är central i det hela – där
– Teknikern är den mer påhittige...
kreative (nästan konstnärlige)... kanske även
mer pådrivande... entrepreneurielle... ger sig
f-n på att det ska gå... Uppfinnare...
– NV-aren är den mer tålmodige...
förvaltande... Iakttagande... Forskare...
Upptäckande.... Vetenskapsman...
Nävisst – man skulle ju inte försöka sätta
etiketter på folk o företeelser – men medge att
visst är likheterna stora...
... eller é de bara skillnaderna som är små... ?
Du Förresten... Malmö Teknologförbund d.ä.
Föreningsg. 41, 211 52 Malmö
hur går det med
Tel (ordf): 040 - 10 30 60
Dagsträckaren... ?

...ur Pang 1965
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Ordf.

Fax: 040 - 30 6161
@-mail: master.control@telia.com

Skala 1:1

Får det vara lite Supplement....
Matilda på Slottscaféet snålar
minsann inte på Gåsen...
Från Förra Årets Gåsablot...

Teknist-nål X

Teknist-nål Y

13 x 14 mm
49:- / st.

21 x 22 mm
71:- / st.

DAGSTRÄCKAREN lyser med sin
frånvaro.... Inte en enda konstruktiv idé på hur
att lösa detta, ett av vår tids största problem för
entrepreneuriella personer – att få dagen att
räcka till...
Hur är det egentligen med kreativiteten...
Å andra sidan har inget rätt svar på förra
Utskickets korsord heller inkommit...
Inte ens något felaktigt...???
Redaktionen tolkar detta som att Ni läsare har
fullt upp med att grunna på ovannämda
uppgifter och utsträcker betänke- o svarstiden
till nästa nummer.
Vi ses på Gåsfesten den 8:e...

Ordf.
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50-års Jubileum 2001

Vi lovade att skicka ett kort från vårt 50årsjubileum. De tappra närvarande var Bengt
Töregård, Maj-Britt Löfström-Persson,
Helmer Hagstam och Lars Persson. Det var 4
av de 15 som 1951 gick ut K2 vid Teknis i
Malmö.
Hälsningar Maj-Britt o Lars.

Har ni också haft klassträff med jubileum i
år? Skriv gärna en rad till Thomas och skicka
med ett foto så kommer ni med i vårt
februariutskick.
Thomas Löfquist
Johan Borgsgatan 15
233 34 Svedala

Jubileum 2002
Bli medlem i MTF d.ä

Gick du ut 1942, 1952, 1962, 1972, 1977,
1982 eller något annat år värt att fira? Det är
tid att börja tänka på jubileum 2002. Har du
klasslistor? Styrelsen kan hjälpa till med
namn och personnummer sen är det lätt att
söka vidare själv.
Kontakta Thomas på adress ovan eller ring
040-40 41 07 eller skicka mail till:
thomas.lofquist@mbox304.swipnet.se

Vi andra gamla Teknister vill gärna se även Dig
som medlem i MTF d.ä. Årsavgiften är 100 kr.
För dessa pengar får Du detta eminenta Utskick
3 ggr / år. Dessutom får Du glädjen att bidra till
att föra vårt budskap vidare, möjlighet att göra
en insats för vår gamla skola, inbjudan till våra
olika fester såsom Stora Gåsamiddan m.fl...
Betänk – Snart Stundar vårt 100-års Jubileum...
Så Skynda att skicka 100 riksdaler till MTF d.ä,
postgiro 2 44 35-0, och ange
Ditt namn, adress
o telnr, avgångsår
o klass samt
klass
Avgångsår o
födelsedatum.
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Så blev då äntligen de nya ombyggda
delarna på Skolan invigda... Tyvärr var
invigningsdagen bestämd till den 11
september – en dag då felprogrammerade
fanatiker iståndsatte vår tids värsta illdåd –
vilket resulterade i att världens ögon
Så fint det blev... Nu är Skolan tip-top
fokuserades på Manhattan i stället
igen. Åtminstone de renoverade
för på Malmö o Pauliskolan...
delarna. Dessutom kan tilläggas:
Toalettfrågan är numera
tillfredsställande löst...

Redaktionen för Utskicket
söker:

ANNONSÖRER
Utskicket Utskicket som Du just nu
sitter o läser är en Beroende Publikation
som trycks i ca 800 ex och distribueras
kostnadsfritt till medlemmarna i
Malmö Teknologförbund d.ä, en
sammanslutning av elever,
utexaminerade från Pauliskolan i
Malmö, (tidigare Tekniska Gymnasiet,
Högre Tekniska Läroverket och
Tekniska Elementarskolan).
Denna exklusiva målgrupp, i vilken
både Chefsingenjörer, Börs-VDar och
Politiker ingår, kan enkelt nås med en
blänkare i utskicket Utskicket.
Att denna publikation är beroende
innebär bl.a att dess kvantitet beror på
rådande ekonomiska realiteter.
Med några välvilliga annonsörer skulle
vi kunna öka omfånget till till att börja
med 16 sidor.
Du som känner Dig manad, kontakta
redaktionen. Du kan även ange någon i
Din vänkrets som Du tror vill / borde
vara med.
Annonsredaktionen utgöres av ordf.
Peter Sahlén tel 040 103060.Vi behöver
ha kontakt med Dig snarast.

Utanför ett klassrum
ny på
2
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Pauliskolans avslutning 2001 med stipendieutdelning
Av v.ordf Thomas Löfquist

Torsdagen den 7 juni var det skolavslutning i Pauli kyrka. Kyrkan fylldes av
elever som tågade in med fana och standar.
Avgångselevernas bänkar lystes upp av de
vita mössorna, alla behöll mössorna på vilket
var lite ovant att se i en kyrka.
Vi fick sitta längst fram. Med oss var tre
vithåriga herrar från klass IIM-41 som firade
sitt 60-årsjubileum på detta sätt.
Det började med både kör- och solosång
av skolans duktiga elever. Kyrkoherden
talade stora o kloka ord till eleverna liksom
rektor Tom och MTF d.y (elevrådets) ordf.
Johan Bjarnevik.
Så blev det dags för stipendieutdelning.
Ordf. Peter Sahlén fick börja med att dela ut
vårt nya stipendium Pangs Minnesbeta som
kan detaljstuderas på nästa sida. Stipendiet är
tänkt att skapa mer intresse och kontakt
mellan nuvarande elever på Skolan och
MTF d.ä, samtidigt som det håller minnet av
vår legendariske rektor Pang levande och för
det vidare till dagens och morgondagens
ungdomar. Beslut om att instifta Pangs
Minnesbeta klubbades på årsmötet 2000.

Visst är Skolans Teknologfana främst...
Efter (o)ordnad utmarsch återsamlades
eleverna i sina skolsalar för att få betyg och
önska vararndra glad sommar. För en del av
dem, kanske lite vemodigt, för sista gången.
För våra tre 60-årsjubilarer fortsatte dagen
med rundvandring på skolan. Pauliskolan har
nyligen genomgått en varsam ombyggnad
där mycket av det gamla kunnat bevaras
samtidigt som det mesta moderniserats.

Världspremiär – Vårt nyinstftade stipendium Pangs Minnesbeta delas ut för första gången.
Här strålar de Två Lyckliga Stipendiaterna med rektor Tom, vice Jerry samt Ordf.
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och
60-årsjubilarer
...i skolans nya gym...

Detta är Pangs Minnesb

eta – Läs själva...

”Vi fick minsann springa i
Pildammsparken eller ha
gympa på Brandstationen”.
Från vä: jubilarerna Tore
Reynold, Erik Persson och
Christer Chisterson.

MALMÖ TEKNOLOG FÖRBUND d.ä.

Medlemsberoen
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Först omtalat år 1893
Publ. "Stenologen" 188
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Publ. "Ljuset" 1894
Teknologföreningen 189
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Pangs Minnesbeta dela
s årligen ut till en elev
på Pauliskolan i Malmö
som på ett intelligent
och humoristiskt sät
t fört minnet av Pang
Minnet kan föras vida
vidare.
re antingen genom en
aktivitet eller ett sät
Priset är i två delar.
t att vara.
Det ena i form av pen
ning
ar
som
skall användas på ett
sätt som förmodligen
roat Pang och som def
initivt roar mottagare
Det andra i form av
n av priset.
äran att få sitt namn
inskrivet på den tavla
placerad i skolans huv
som är
udentre bredvid min
nestavlan av Pang.

Pang:s Minnesbeta
har år 2001 tilldelat

s

Hanna Björemark
, NV4:4B
och

Arianite Shala, NV4
:4A
Motivering:
Hanna och Arianite har
osjälviskt arbetat för
att få igång och driv
De har energiskt arb
a elevkafeterian Akv
etat för att skapa ord
ariet.
ning och har trots pro
blem i form av stölder
de kunnat för att ord
gjort allt
na en trevlig lokal för
Hanna och Arianite har
sina kamrater.
under hela sin tid på
Pauliskolan tagit stort
sina klasser. Detta har
ansvar för sammanhåll
inte alltid varit lätt,
ningen i
men Hanna och Arianit
e har aldrig gett upp
Hanna och Arianite dela
.
r på årets prissumma
2.000:-
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Tal till Kvinnan och Våren 2001
Jag tänkte att jag skulle börja med att citera Lars Winnerbäck. ”Natten kom och
älvor for som dårar över stan. Jag var en av alla kungar i salongen. Men ruset
kom och gick, och lämnade kvar ett litet barn som stod och kippade efter andan
på balkongen. Jag slog mig själv för pannan och jag sa: ’Vad har jag gjort?’
Och jag skrek rakt ut att ’Det här var sista gången!’ Men värdinnan drog
mig med och vi vällde ut ur hennes port, och trotsade Newton i den
sviktande betongen.
Det var vår och det var varmt, och alla älvor sjöng i kör när
vi la oss under stjärnorna i parken. Efter slask och is och snö
fanns plötsligt nått att leva för. När allt som vintern glömt sköt
upp ur marken. Det var nånting om befruktning. Det var nåt
om hur man gör. Det liksom for omkring, det måste varit
om vanligt firades den 1:a Maj
pollen. Vi skrattade och drack vin direkt ur flaskan, som sig
traditionsenligt på Brasseri Slottsparken.
bör när det är vår och fest och man har tappat kollen.”
Jag tänkte hålla mig kort, för våren ska inte talas om, den Traditionen påbörjades redan 1912.
ska njutas av med de man älskar. I våren ska man finna
Vi var många som ville möta våren
hopp, kärlek och glädje. Man ska finna mystik, fest och
denna något gråkulna morgon. Vicegrillad mat.
rektor Jerry representerade Skolan och
f.d rektor Lennart Christoffersson oxå.
Vår och vårkänslor är en speciell sak, som alla drabbas
av nån gång. Många gånger har undertecknad förundrats av Hedersmedlem Gustaf Holmström -28G
fanns som alltid med när MTF firar...
detta fenomen, hur en årstid kan ha så stor påverkan på oss
människor. Hur kan tråkiga män bli sådana charmörer? Hur
Vi började 09.00 med att flaggan gick
kan fegisar bli äventyrare? Är det kvinnornas “fel” eller är vi i topp. TBV-kören sjöng sköna vårmän tråkiga och instängda? Kvinnan denna underbara
sånger alltmedan kaffet avnjöts. Vädret
varelse som blomstrar upp på våren, en varelse som kräver
bättrade sig så sakta och till slut hade vi
högaktning, en varelse som vi män blott kan förundras och
sjungit fram en och två solglimtar.
förvånas över.
Elevrådsordförande Johan höll sitt tal till
Våren, denna speciella tid, full av känslor, mystik och en
kvinnan (finns här intill), och vi slutade
sprudlande natur. Våren är tid av njutning, långa promenader med ett trefaldigt leve för skolan.
och fina
kvällsfikor.
Så nu ska jag
inte uppehålla er
längre, spring ut å
njut av våren. Ligg
på en filt här i
parken hela
dagarna, mys med
er käresta och
drick av vårens
nektar. För våren
är ju en helt
underbar tid.
– Tack för mig
Johan Bjarnevik
ordf. Elevrådet

S

8

Årsmötet
tet 2001

på

s

Glada miner till soppan
När Uno höjer glaset
gör Jerry o
Thomas likaså.
Men Stefan
slevar senap
o Sven han
tittar på.
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Hedersmedlem
o f.d MTF ordf.
arkitekt SAR mm Torsten
Hebrand höll kvällens anförande
om bygg o hus o sånt. Tom lyssnar idogt.

!

Samling o fika på
Jojes som numera
heter Element...
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100-årsjubileum år 2003, samtidigt som skolan
firar 150-års jubileum. Här finns det möjligheter
att verkligen fira till det ordentligt....
Så var det äntligen dags för ärtsoppa med varm
punsch. + pannkakor med vispgrädde och sylt.
Medan vi avnjöt kaffet med avec, bjöd kvällens
hemlige gäst – Torsten Hebrand, arkitekt och f.d
ordf. i MTF oss på en intressant inblick i
byggnadskonst och arkitektur. När alla hade
hyfsat glasen o utbytt massor av gamla minnen var
kvällen till ända, och vi
gick hem avsevärt
mättare och klokare
efter ett lyckat årsmöte.

ed

För sjätte året i rad avhölls årsmöte på skolan
med sedvanlig utspisning av de berömda ärtorna.
Vi samlades som vanligt utanför Jojes som bytt
namn och numera heter Element!? Fikan och
stämningen var det emellertid inget fel på. Sedan
blev det rundvandring på skolan.
Därefter avhölls årsmötet. Dom 19 punkterna
avklarades snabbt. Det blev en del förändringar i
styrelsen. Nyval blev det på Stefan Sahlén och
Bert Svensson. I övrigt beslöts att förbundet firar
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Gås
+
Sås
&
Krås

Dom Ska Vi Fira !

Vi vill härmed uppmärksamma dom av våra Boys
& Girls som fyller/-de jämt i år.
Så marsch iväg och gratulera dom som i år når
eller nått fram till livets mittpunkt 50 år – :

03336 Cai Bülow -71, 03185 Lars Palm -71, 03345
Fredrik Jörgensen -71, 10290 Mats Kjellgren -84,
03642 Lennart Olsson -72, 03166 Bengt
Malmgren -71, 03181 Mats Månson -71,
Hedersmedlem 03511 Håkan Fäldt -72, 03283 Ronnie
Palmqvist -71, 03530 Rickard Bauer -72, 03354 Bert
Selmer -71, 07063 Sven Sjunnesson -74,
07607 Lena Stjärnemyr-Ghidini -75.

Här ovan ser man att nästan halva styrelsen är på
väg att bli vuxna (jfr nästa sida).
Så har vi dom som börjar mogna (60) i år – :
Torbjörn Linder, 04905 Ulf H J Hansson -64, 05149
Rolf Wall -65, 04848 Bengt Kelvgård -63, 10015 Göran
B Andersson -83, 02784 Knut A Strandh -69, 08862
Wivi-Ann Overup -80, 04909 Ragnar Jonson -64, 04594
Lars G Nyberg -62, 10757 Gert Cederberg -85, 04486
Jan-Erik Nilsson -61, 02119 Ulf Petersson -67, 10466
Bertil Sjölin -84, 05017 Christer Böös -64, 04664
Kjell-Arne Wallin -62, 02319 Lennart Persson -67.

O så dom som kan anses erfarna (70) i år – :
06177 Nils-Anders Nilsson -54, 06659 Gunnar
Cederholm -59, 06097 Roy Ahlandsberg -54.

O så dom som varit med förr (80) i år – :

Årets Gås begås på
Brasseri Slottsparken
på Kung Oscars väg
Torsdagen den 8:e
november kl. 18.30.
För 190 Riksdaler
fås Svart soppa + Gås
+ Äpplakaga + Kaffe.
Fluidum separat till
Matildas priser.
Det illustra 98-årsfirarsällskapet ingår.
10

01543 Börje Larsson -42, 01907 Nils J B Bengtsson -46,
04147 John Göransson -47, 91 Sven-Eric Ulvemark -41,
Rektor o Hedersmedlem Lars Bjellerup, 01478 Tore
Sundahl -42, 01856 Bertil W Lindskog -46, 01420 Hans
A Lundkvist -41, 01949 Ove W Andersson -60, 01503
Nils-Weste Eriksson -42, 01509 Bertil Georg Kroona -42,
04028 Martin Forsgren -43, 04172 John B Holm -48.

O så dom som upplevt det mesta (90) i år – :
Rektor o Hedersmedlem Bertil Sjöberg,
0995 Uno Bernholtz -35, 0811 Birger Ewertz -33,
0787 Allan Jeppsson -32, 0986 Stig Ekström -35,
04176 Sten Olsson -48.

Till sist våra Riktiga Åldermän (100+) i år – :
0266 Henning Löwgren -19 har fyllt 102.
0406 Hugo Kyhlstrand -22 har fyllt 101.
0303 Enar Nilén -20 har precis fyllt 100.

Styrelsens medlemmar 2001 – 2002
Jobb

Tel. dagtid
Snabelpost

EEM / Syd-Info

040-103060 fax 040-306161
peter.sahlen@eem-int.se

1968

0706-538168 hem 040-404107
thomas.lofquist@swipnet.se

1973

Syd-Måleri AB

040-185200 hem 040-929820
office@sydmaleri.se

1969

Klubbmäst. Lars Prabin

Elektro-Sandberg AB

040-538067 hem 040-183638
lars.prabin@elektrosandberg.se

1964

Sekreterare Uno Gansmark

Gansmark Byggkonsult

046-252693

hem 040-435922

1962

Befattn.

Namn

Ordförande Peter Sahlén
Vice Ordf.

Thomas Löfquist EVICOM AB

Kassör

Stefan Sahlén

Tel hem / Fax

Avg.
år

Ledamot

Sven Sjunnesson EVICOM AB

040-244822

hem 040-933312

1974

Ledamot

Per-Håkan Fransson Siemens

040-592535

hem 040-416668

1985

hem 040-218277

1975

Ledamot

Lena Stjärnemyr-Ghidini

Rektor

Tom Gustavsson Pauliskolan

Suppleant

Lennart Olsson

Obducat ab

Suppleant

Bert Nordberg

Tetra Pak

Suppleant

Nicklas Fransson

Adjungerad Johan Bjarnevik

040-346560 fax 040-6118740
tom.gustavsson@malmo.se

Ordförande Elevrådet

040-362280

hem 040-139686

046-361709

1972

hem 040-412756

1965

0739-760753 hem 040-545249

1994

0708-485101

2002

Övriga funktionärer:
Revisor
Caj Bülow (+ Fredrik Jörgensen)

hem 0431-430355 1971

Rev.suppl. Sven Holst (+ Gert Kittel)

hem 046-257749

1962

Valberedn. Claes-E Nyman (+ Caj Bülow + Uno Gansmark)

hem 040-86315

1971

Sugen på Gås ?
Fyll i andra sidan samt
skicka in denna kupong omgående
eller på annat sätt kontakta
Klubbmästare Lars Prabin.
Tel o sånt finns i listan ovan.

Brasseri
Slottsparken
Kung Oscars
väg i Malmö.
Torsdagen den
8:e november
kl. 18.30
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d
å
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Plats för
Svenskt
frimärke

Till:
Klubbmäster
Lars Prabin
Staffanstorpsv. 12
212 23 Malmö
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Föreningsbrev

B

Utskickat
på Miljölicensierat
papper.
Akuttryckt.

Föreningsg. 41, 211 52 Malmö

Malmö Teknologförbund d.ä.

Returadress:

Till:

Etiketten här ovan visar vår status per -0101015. Står det inte 01 (eller
S-ständig eller H-heders) så har Din avgift inte kommit oss tillhanda.
Använd då det bifogade inbetalningskortet snarast. Det är även väldigt
tillåtet att värva fler medlemmar till förbundet. Enligt anvisn. på sid 4.
Vi tackar speciellt 06553 Tore Nilsson, -58M, för ett stort bidrag till bildarkivet.
Han har överlämnat 53 färgdiabilder från kortegerna 1957 o -58 i vår vård. Stort
Tack Tore!
Vi efterlyser fortfarande Focus-tidningar från -30 o 40-talet. Vi har -41, -42, -43
samt -45. Vilka har Ni ??? Ta gärna en titt i gömmorna... eller fråga en
klasskompis... Hör av Er ...
Och så Pangtidningar årgång -50, -51, -54 o -55. Dom brukar komma fram när
det är dags för klassjubileum. Och var blev kortege-filmerna av...???
Fortfarande har -51:orna en chans att fira 50-år. Kom med på vår Gåsfest.
Ring några av Dina gamla klasskompisar o kom med.
Anmälningskupong nedan. Det trevliga sällskapet bidrar vi alla med.

Javisst ska vi e'da Gås med Sås o..
på Brasseri Slottsparken, Kung Oscars väg i Malmö. Torsdagen den 8:e november kl. 18.30
För 190:- / kuvert får vi Svartsoppa eller Sandwiches + Gås med Sås o Krås.
Därefter Skånsk Äpplakaga med Vaniljsås. Därefter Kaffe. Dryck tillkommer.
Vi heter ......................................................................... & kommer .............. st.
Medlemsnr:.................................... Finns på tel:............................................
Vi vill gärna börja med ................ Svartsoppa / ................ Sandwiches
Vi dricker helst Rött vin / Vitt vin / Öl / Vatten / ........................
Till kaffet gärna en (två) ...........................................................................

