
kie talkie. Tekniken bygger enligt tillver-
karen pi 

"den 
unika molekylara vi.g-

langd som avges avvarje golfboll, oavsett
tillverkning". Viglingden avlases med
hjalp av bland annat ett 

"Read 
Only

Memory Card".

Hur ett sidant kort ser ut Ir inte ldtt
att ff veta. En teknisk undersokning
visar nlmligen atr 

"Scanrrack 
18 Golball

Finder" ir en i bokstavlig mening myck-
et helgjuten uppfinning. Den besti.r av
ett massivt stycke plast.

New ";',L!;;^ri:';;;,

Utbildning, konferenser
och kloka gummor
I borjan av 1994 fick jag tillFllle att
under angend.ma former bevista ett
arrangemang lor konferensarrangrirer i
Stockholmstrakten avsett att visa en
konferensanhggnings resurser. Inbj ud-
na var representanter for olika statliga,
kommunala och privata ftiretag som
kunde ha intresse av bl.a. vidareutbild-
ning av personal med anlitande av
dndamilsenliga och vd.lrustade kon-
ferenslokaler. De 40 deltagarna visade
sig vara 38 damer och 2 herrar.

Den inledande lunchen gav tillfalle
ti l l  samvaro runr mitt bord med 7
kvinnliga avdelningschefer frin olika
storre froretag som alla hade uppgifter
med anknytning till personalfrigor och
kunskapsuweckling och som i flertalet
fall inte hade trd.ffats tidigare.

Konversationen runt bordet gled till
min forvining snabbt in pi att byta
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synpunkter pi och adresser till olika spi-
klrringar och deras 

"kompetens".

Det visade sig snart att de flesta i sin
verksamhet kende behov av och dven
uppsokte sidana personer. En spikirring
i  sodra fororterna visade sig vara
gemensam for f lera och f ick goda
rekommendatione r.

En nigot lorundrad friga frin min
sida om berydelsen av sidana kontakter
besvarades av min bordsgranne med att
"sint 

her forstir du nog inte - du som d"r
karl".

Hon hade helt rltt. Min undran dr nu
bara om personaluweckling i moderna
ft;retag si pitagligt och starkt planliggs
och organiseras av skrock$'llda och
astrologipiverkade kvinnliga avdel-
ningschefer med ansvar ftir personalens
utbildning och kontakter med nyheter i
deras bransch? Har nigon forscikt ta reda
pi detta?
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Undrande uattuman
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