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Plommon mot bambu

Maskin ger raka rader i lera

- Hård fight mellan grannuniversiteten
Varje år genomför de två grannuniversiteten NCTU och
NTHU tävlingar mellan studenterna. Tävlingarna kallas för
梅竹(=plommon & bambu) omfattar allt från baseball och
basket till schack – och nästa år kanske också innebandy.

Baseball, Taiwans ”nationalsport”, ingår naturligtvis i plommonbambutävlingen
Plommonen – det är studenterna på NTHU. Bambu, ja det är vi på
NCTU. Båda universiteten har också fantastiskt aktiva hejarklackar
som hjälper lagen till seger och underhåller övrig publik.
Hejarklackfilm kan ses här: http://www.frick.nu/news/klacken.avi

Klacken med bjällror…

Elvis + tuppen = sant
- Figurer av tyg upplyser det nya året
Trodde ni att Elvis var död? Det är han inte – han har bara
förklätt sig till taiwanesisk tygtupp, för att lättare smälta in i
miljön, då det nya kinesiska året går i tuppens tecken.
Det kinesiska året bär alltid ett djur
som symbol. Djuren återkommer med
en cykel på sju år. Förra året var apans
år, i år är det tuppens och nästa år tar
hunden över. Tuppens år kategoriseras
bland annat av att det sägs vara
lyckosamt, bra för näringslivet, men
också innehålla hård konkurrens och
avundsjuka.

Elvis har skymtats i närheten
av tunnelbanan i Taipei…

Egna företagare sägs komma att lyckas
bättre än löntagare under året.

Vet ni vad det här är? Det är en
automatisk risodlingsutsättningsmaskin.
Den, och mer därtill - exempelvis snö! träffade jag på när jag förra helgen gjorde
en bilutflykt till Taroko-dalen, tillsammans
med tre kompisar.
Den riktigt multimediale kan beskåda
ovanstående mackapär ”in action” på
http://www.frick.nu/news/rismaskin.avi

Kinesresa till Shangdong

På torsdag bär det av från Taiwan igen.
Den här gången har jag planerat åka till
Shandong-provinsen i nordöstra Kina.
Tillsammans med en professor och några
andra studenter vid min institution ska jag
besöka ett antal företag i regionen. Flyget
går, efter obligatorisk mellanlandning i
Hongkong, till den vackra kulturstaden
Jinan. Efter några dagar där bär det av till
industristaden Qingdao, som är mest känd
för sitt bryggeri, vilket startades av tyska
bosättare i början av 1900-talet.

Spikade sommarplaner

Mina planer för sommaren är numera näst
intill spikade: Det lutar mest åt att läsa
sommarkurser på the Chinese University i
Hongkong. Välkommen att hälsa på! :-)

Succé på Asienkontorets två-årskalas

Kul på hjul

För två år sedan skapade Chalmers ett Asienkontor på
National Chiao Tung University i Taiwan. Kontorets uppgift
är bland annat att främja akademiskt utbyte och vara
Chalmers utpost i öst. Tvåårskalaset firades i fredags med
pompa, ståt samt en och annan tårtbit.

Jag har börjat läsa in mig på trafikfrågor i
hopp om att kunna ta ett körkort för
motorcykel här i Taiwan. På min väg mot
detta finns ett antal standardiserade frågor
som man måste besvara korrekt, och
några av dem blir jag lite fundersam över,
till exempel följande:

Runt lunchtid på fredagen fylldes kontoret av nyfikna studenter
som ville gratulera tvååringen. Bland besökarna fanns även
representanter från Taiwans nationella utbildningsministerium.
– Insatserna på Chalmerskontoret hjälper till att bringa framgång åt
regionen och befrämjar kulturell förståelse mellan Sverige och
Taiwan, och mer generellt, Europa och Asien, säger Chun-Yen
Chang, rektor vid National Chiao Tung University (NCTU).
Nu när våren har kommit till Taiwan är det ful fart på de aktiviteter
som anordnas. Födelsedagen avslutades på kvällen med klassiskt
svenskt innebandyspel på en av universitetets basketplaner.

First Aid Theory and Skills:
(Multiple choice questions)
1. In an accident, if the injured are in
shock, his/her face would turn (1)
pale, (2) gray, (3) red.
2. If a car catches fire by collision, the
people in the cars will (1) be in shock,
(2) suffocate, (3) vomit due to lack of
oxygen or being stuck in the
windpipe.
Handling and Avoiding Trouble:
(True or false questions)
1. When you drive at night and if the
driver from the opposite direction
uses beam headlight, you should use
high beam headlight as revenge for
increasing safety (true?/false?)
2. When you manage a car accident, you
should save people first. Do not
argue for the responsibilities who
should take the lest move death and
damaged will be made because of
delay of rescue (true?/false?)

Charlotte Andreasson är en av Chalmeristerna som driver kontoret. Här
förbereder hon tårtätningsanstormningen från de taiwanesiska studenterna.
Fotnot: En längre version av ovanstående text kommer fr.o.m.
tisdag att kunna läsas på http://chalmersnyheter.chalmers.se

Hundbett gav insikt

Efter att ha blivit biten av en de
hundar som finns på campusområdet fick jag insikt i det taiwanesiska sjukvårdssystemet. Och det
gav ingen anledning till oro –
tvärtom – också nästa gång jag
behöver sjukvård så vet jag att en
snabb och mycket effektiv sådan
finns tillhands närhelst på dygnet. Ovanstående hund är dock snäll
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Driver’s Morals and Knowledge of
Traffice Safety: (True or false questions)
1. Casually honking the horn makes
noise pollution. It is not moral
(true?/false?)
2. Time is money in an industrial
society. Exceeding speed limit is
dangerous. We must remember that
life is worth more than money.
(true?/false?)
3. It is bad for the rider that the police
inspect and enforce the laws.
(true?/false?)
Traffic regulations:
(Multiple choice questions)
1. How long can a honk last? (1) Less
than two seconds, (2) Less than one
second, (3) Less than half a second
2. When pedestrians are crossing zebralines pedestrian crossing, you should
(1) Stop and give way to the
pedestrians, (2) honk the horn and
make pedestrians go away, (3) speed
up and ride.

