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Hej kära vänner! 
Så har det gått en ”vårtermin” igen och som-

maren har gjort sitt intåg. Även den här våren 
har det hänt saker i DSV. Vi har haft årsmöte 
och lyckats knyta Arnold Norman och Sivert 
Westlund till styrelsen. Det är två gamla käm-
par, som kom in i början av Datasaabs liv, och 
som har betytt mycket för de framgångar vi 
hade. Inte minst beundrar jag deras lugn och tå-
lamod när en gnällig servicechef  kom med syn-
punkter. Vi hälsar dem välkomna i gänget! 

Vi har också delat ut DSVs stipendium för för-
sta gången. Som väntat innebar det en del 
”vånda” att bestämma sig för vilka som skulle 
få stipendium. Men det löste sig. Och  utdel-
ningen skedde den 23 maj, som planerat, i Wal-
lenbergssalen  i Museet.  

Samarbetet med Dataföreningen under ledning 
av Reino resulterade i en lyckad tillställning 
som tål att upprepas nästa år.  

Med undantag för NT (Norrköpings Tidning) 
visade varken lokalpress eller lokal-TV något 
intresse  för vår tillställning. Corren slog i stället 
upp en stor artikel om utdelning av stipendier i 
teckning. Humanistisk inriktning ska det vara!   
Teknik och tekniker är bara skräp för våra medi-
er. Därmed inget ont om humanister. Jag skulle 
inte vilja vara utan en Pär Lagerkvist, Dan An-
dersson eller Anton Tjechov. Men ibland glöm-
mer man att inte många böcker hade blivit lästa 
om inte Gutenberg hade funnits. Eller att magar-
na varit tomma om inte någon smitt plogbillar.  

Men låt gå för det! Vi är glada för en lyckad 
eftermiddag på museet. Nu ska vi utvärdera er-
farenheterna från det här första året och se vad 
vi kan göra ännu bättre. På vår hemsida hittar du 
en länk till Heikes filmupptagning av utdel-
ningsceremonin. 

Under våren blev vi också uppsagda från vår 
lokal hos Ericsson på grund av ombyggnad. 
Men vi framför ett stort tack till Ericsson och 
deras personal som betjänat oss med kort till 
portlåset under många år. Nu gäller det att hitta 
en liten ”skrubb” nånstans där vi kan ha våra 
böcker och ett par datorer. Och det måste ske 
under sommaren annars kan inte Göran Wahl-
ström flytta hem från landet eftersom grejerna 
står i hans garage. 

Så hjälp oss hitta en ny lokal!       
Tyvärr har vi inte råd att betala mer än ett par 

hundralappar i månaden. För hittar vi ingen lo-
kal så blir vi tvingade att slänga det vi äger. 

Förutom vår höstfest så arbetar vi på att göra 
en liten familjeutflykt på höstkanten. Många har 
sagt att de saknar våra utflykter. Det blir ingen 
lång utflykt men förhoppningsvis blir den trev-
lig.  
 
Ha en skön sommar! 
 
Lennart 
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HÖSTFESTEN 
Höstfesten är planerad till  tisdagen den 12 november,. 
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UTFLYKT 
Se bifogad inbjudan. 


