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 För att fira dessa gångna hundra år bjöd Cortège Committén in kadaver och hedersleda-
möter till en jubileumsbal. Balen organiserades av en grupp yngre kadaver, vilka sydde ihop 
en galakväll av sällan skådat slag. Kvällen inleddes på Konstmuseet där Jubileumschefen 
höll tal och hälsade gästerna välkomna. Då klädseln för kvällen var högtidsdräkt visade 
det sig att två gamla ledamöter blivit tilldelade Gustav Dalén-medaljen, ett bragddåd 
jag betvivlar att särdeles många andra kommittéer eller föreningar här på Chalmers kan 
stoltsera med. Kvällen fortsatte med middag och dans i Park Avenues bankettsal. När 
småtimmarna började infinna sig anlände transport för vidare kalas på Chalmers. Värt att 
nämna kan vara att av de ca 250 gästerna var det säkerligen närmare 200 som följde med 
på efterköret, där dans och festande fortsatte. Den som var uppmärksam kunde skåda en 
filmslinga med klipp från många av de Cortèger rusat förbi. Framåt femsnåret började 
gäster bege sig hemåt och Cortège Committén och dess Jubileumscommitté kunde nöjt 
skörda segerns sötma efter ett väl genomfört jubileumsår!
 Mikael Viklund Tallgren, jubiléumschef

Göteborg bäst på entreprenörskap
Elva entreprenörsutbildningar vid svenska högskolor har tävlat om att få extra pengar 
från regeringen för att nå världsklass. Fyra kom till finalrankningen, med Chalmers och 
Göteborgs universitet som etta.
 Staten ska satsa 15 miljoner extra under 2009 och 2010 för att få fram spetsutbildningar 
inom entreprenörskap och innovation som når internationell toppklass. Högskoleverket 
har låtit internationella experter granska ansökningarna från de lärosäten som vill vara 
med och dela på slantarna.
 Inte oväntat toppar Chalmers och Göteborgs universitets entreprenörsskolor listan. 
Deras ansökan får omdömet ”ett ambitiös, relevant och övertygande projekt”. På andra 
plats kom mastersprogrammet i entreprenörskap i Lund, på tredje ett samverkansprojekt 
mellan Högskolan i Jönköping, Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Kungliga tek-
niska högskolan, KTH, hamnade sist i de fyra utvaldas gäng. De övriga sju ansökningarna 
ansågs inte hålla för en djupare utvärdering.
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Den odödlige Asterix
Maskinsektionens skyddshelgon 
Asterix fyllde femtio år 2009. Det 
firades med pompa och ståt i Winden, 
maskins egen sektionslokal. Det 
bjöds på tårta till alla och T-shirts med 
Asterix-motiv såldes i stora mängder.
 Många bidrag till Bautastens-
kassan noterades. Det är en insamling 
för att en vacker dag kunna resa en 
mäktig bautasten i närheten av M-
huset.

Årets jämställdhetsinsats
Som en del av Chalmers jämställd-
hetsdag delades det tredje Jan-Eric 
Sundgren-priset för årets jämställd-
hetsinsats. 2009 gick det till Karin 
Elam, styrelseordförande för F-
sektionen.
 Hon var själv lite förvånad över 
priset. ”Jag har ju inte engagerat mig 
i någon stor jämställdhetsfråga utan 
det är något jag försökt få med mig 
i alla frågor som dykt upp. Vårt mål 
är att alla ska känna sig välkomna till 
Chalmers, oavsett bakgrund, ålder, 
religion och så vidare ... jämställd-
hetsperspektivet går att lyfta och 
ifrågasätta i nästan alla situationer”

Tofsen nr. 3

Ett av de populära s. k. lösnumren i 
Cortègen – en kullagerliknande far-
kost med imponerande prestanda.


