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Väntan

Styret informerar

Väntan kan innebära många olika saker för olika människor. Som student handlar väntan 
under vårterminen främst om två saker, nedräkningen till Valborg och väntan på sommarlovet.  
 Väntan är även starkt sammankopplat med förväntan, kanske är det just denna förväntan 
som verkligen skapar det stora behovet av att snabbt kastas in i händelserna bakom nästa blad i 
kalendern. 
 Kanske är det avslutade studier som är i antågande, det stora testet för att se om 18 år av 

indoktrinering och bokläsande varit förgäves eller inte. 
Kanske är det ett välbehövt lov på hela tre månader som 
behövs, men där du vet att CSN och föreläsningssalarna 
kommer att finnas där som vanligt när du återvänder.  
 Kanske är det ett totalt miljöombyte som väntar till 
hösten, oavsett om det handlar om ett studieuppehåll eller 
planerade utbytesstudier utomlands. 
 Min personliga väntan till hösten handlar om det 
sistnämnda, väntan på att göra ett planerat miljöombyte. 
Miljöombytet kommer att resultera i att jag försvinner 
som redaktör, dock innebär det inte att ni läsare kommer 
att slippa min medverkan i tidningen i höst, Ultunesaren 
får i höst mig som utlandskorre i Portugal. 
 Detta nummer av Ultunesaren djupdyker ner i 
begreppet väntan. Det kommer bland annat tas upp hur 
det är att vänta på land, berättas historier av personer som 
inte väntat förgäves och varför det kommer att bli en svår 
väntan till allt som händer på Kåren i höst.
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Aprilmorgon. Med lera under stövlarna och kikaren runt halsen 
slår jag mig ner på en stenbeklädd åkerholme och betraktar nuet. 
Lärkornas eviga sång över nejderna vittnar om att våren äntligen är 
här. Det är med andakt jag lyfter termosen och häller upp ännu en 
kopp kaffe, fritt från smaken av instängt kontor. 
 För mig är detta synonymt med inspiration, även om ordets 
betydelse per definition inte har något att göra med leriga stövlar. 
Det är vid tillfällen som dessa som jag påminns om varför jag valde 
att läsa till biolog vid just SLU och, kanske ännu viktigare, att jag 
gjorde rätt val då jag som 19-åring stod inför ett vägskäl i livet. 
Således skänker det mig inte bara inspiration utan även motivation 
till fortsatt arbete. Inspiration och motivation är två termer som 
är mycket nära kopplade till varandra och det ena leder i regel till 
det andra. Brist på inspiration kan påverka din motivation negativt 
och hur kul studierna än är, är det naturligt att motivationsnivån 
varierar. Förr eller senare upplever många att de inte inspireras 
tillräckligt mycket av sina studier för att hitta den motivation som 
behövs. Då kan det vara värt att göra något man tycker om eller 

vet att man behärskar. Trots allt är det under den tid du inte pluggar som fakta och information bearbetas till 
kunskap, teoretisk såväl som praktisk. 

När du sedan applicerar dina kunskaper på något reellt, ja det är då du verkligen kan säga att du bemästrar 
ditt ämnesområde. För att återknyta till min morgon på åkerholmen, så är det just vid sådana tillfällen som 
jag får känslan av att jag faktiskt kan någonting. Jag återfinner då min motivation och kan fortsätta mitt idoga 
studerande. 
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Ultuna Studentkår
Duhrevägen 6

Box 7074 
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 30 50 

Jourhavande ultunesare kan du ringa om du 
behöver någon att prata med. De hjälper dig att 
få kontakt med ett proffs om det behövs, men 
ställer även upp som lyssnande kompis. Självklart 
har de tystnadsplikt.

Wictoria FRÄCKA FRÖKEN Bondesson                                     070-344 69 94 
(Ansvarig för studiesociala frågor)   
Erling DRILLEN Strandberg                                   070-620 45 16
(Inspektor) 
Marcus POWERSHIFT Hallenberg                                     072-732 81 31
(Nionde ledamot)

Akutkort
Jourhavande ultunesare 

Emergency card
Union members on duty
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Mattis HERKULES Jansson
Kårordförande 2012

Inspiration och motivation
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SLU-biblioteket har lanserat Primo – en ny söktjänst som 
ger dig som användare nya möjligheter att på ett enklare sätt 
hitta den information du behöver. Via en enda sökruta får du 
tillgång till det mesta av bibliotekets samlingar: tryckta böcker, 
e-böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter, examensarbeten, 
avhandlingar, uppsatser m.m. Loggar du in kan du även till 
exempel spara dina sökningar, sätta upp egen nyhetsbevakning 
och såklart sköta alla dina biblioteksärenden. Testa vår 
hemsida!

Primo - sök allt på ett ställe!

Biblioteket informerar

den 11 april invigdes Ultunabibliotekets 
StudyLab – en ny resurs för SLU:s studenter 
och anställda! Men vad är StudyLab och hur 
kan dU använda den under din tid på SLU?

Lokalen 
StudyLab är i sin mest konkreta form en lokal. 
Ultunabibliotekets fyra grupprum har fräschats upp och 
fått en ny flexibel möblering och ny teknisk utrustning med 
stationär dator och stor skärm. I ett av de större rummen har 
StudyLab sin lokal. 
 Det är tänkt som en inspirerande, kreativ miljö med bra 
teknisk utrustning där du kan sitta och grupparbeta, öva på 
en presentation, samla studiekamrater eller kollegor för ett 
seminarium och så vidare. 
 De tekniska möjligheterna håller på att byggas upp och vi 
vill ha din hjälp. Har du behov av någon viss teknik för dina 
studier, t.ex. inspelningsutrustning, speciella datorprogram, 
eller något annat? Hör av dig och ge oss ditt förslag! Vi vill 
bygga upp StudyLab tillsammans med er!

Individuell hjälp 
Har du en lite klurigare fråga till oss, som kanske kräver lite 
mer tid? Det är inte alltid det finns möjlighet att gå ner på 
djupet i en fråga i vår kundtjänstdisk och därför inför vi nu 
olika möjligheter för dig som vill ha individuell hjälp. 
 Via Boka en bibliotekarie kan du få handledning av en 
bibliotekarie i 30 minuter. Du bokar i förväg via ett formulär 
på vår webbsida och anger också då vad det är du vill ha hjälp 
med så att vi kan lösa det på ett så bra sätt som möjligt.
 Vill du vara lite mer spontan? Besök då vår Drop in-
mottagning. En bibliotekarie kommer att bemanna StudyLab 

StudyLab – din arena för kreativa studier vid SLU!

tis-tors, mellan klockan 12-13 (då det rör sig som mest 
i biblioteket). Kom förbi StudyLab med din fråga under 
mottagningstiderna så försöker vi, om möjligt, att lösa det på 
plats (annars kanske vi i vilket fall kan komma en bit längre 
tillsammans)!

Workshops 
Inom ramarna för StudyLab anordnas det också workshops 
inom olika ämnen som är av intresse för SLU:s studenter och 
anställda, oavsett vilket ämnesområde man verkar inom. Innan 
sommaren hålls två workshops och verksamheten fortsätter till 
hösten. Därför vill vi ha era synpunkter och önskemål – vad 
vill DU lära dig mer om? Föreslå ämnen för workshops – vi 
vill utgå från era behov!   ö

text Biblioteket

 
Frågor och förslag skickas till: studylab_ultuna@slu.se
För aktuell information, besök oss på webben via länken 
eller QR-koden: 
http://www.slu.se/sv/bibliotek/lara/studylab/ 
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Jag är på fest. trevliga människor och 
snygga klänningar. ”Så vad gör du då?” blir 
jag frågad. ”Jag läser till landskapsarkitekt” 
svarar jag. ”Ååh, så trevligt! då skulle ju du 
kunna komma och fixa i våran trädgård!” 
 Jag vet inte hur många gånger jag har 
hört den där frasen. Men i vart fall tillräckligt 
många gånger för att börja tänka på att 
starta eget. 

Sagt och gjort. En bra start när man är i starta-eget-tankar är 
att gå på en av Drivhusets föreläsningar som hålls titt som tätt 
ute på SLU. Kanske surfa runt lite på verksamt.se. När jag blev 
på det klara med att jag verkligen ville starta eget bokade jag 
ett möte med Sara Aros på drivhuset (som kommer ut till SLU 
på onsdagar). Hon lärde mig nya begrepp, snabbförklarade 
moms och visade mig papprena. Så bokade vi ett nytt möte då 
papperna skulle fyllas i. Vad hade jag för plan? Vilka kunder 
inriktade jag mig mot? Vad skulle mina tjänster kosta och hur 
skulle jag marknadsföra mig? Det var frågor som jag skulle 
tänka på tills vårt nästa möte. På det andra mötet fick jag hjälp 
att fylla i blanketterna rätt och så skickade jag in dem.
 Efter några veckor fick jag min FA-skattesedel som 
innebär att jag både kan bli anställd och driva egen firma. 
Registreringsbevis till min enskilda firma kom också, och i 
väntan på något bättre fick firman heta samma sak som jag.
 Jag fick även ett papper med preliminärskatt att betala varje 
månad. Preliminärskatten är alltså skatt på det som jag fyllt i 
de inskickade papperna att jag tror att jag kommer tjäna under 
ett år. Skriver jag att jag (som privatperson) kommer tjäna 
12 000 från firman på ett år, och 30% går till skatt, kommer 
jag betala 4 000 kronor i skatt, vilket betyder 300 kronor per 
månad.
 Så rullade det hela igång. Jag fick ett uppdrag med en 
trädgård via en kompis kompis. Skaffade företagsbank hos 
Nordea. Dyrt, 700 kronor per år, men jag förhandlade till 
mig det första året gratis. Sen var jag tvungen att jobba för att 
ha råd med banken! Jag kontaktade Drivhuset igen för att få 
hjälp med att skriva första fakturan och fick slutligen betalt för 
första uppdraget. När momsen och egenavgifterna hade förts 
över till ett annat konto i väntan på deklareringen så räckte 
pengarna till bläckpatroner, en kursbok och skisspapper. 
Någon lön blev det alltså inte, men till nästa gång vågar jag 
ta mer betalt. Då ska jag också se till att komma ihåg den där 
momsen när jag ger ett pris.
 Nästa steg blev visitkort. Det måste jag ju ha när jag står 
där på festen och nästan blir erbjuden jobb. Men. Då kanske 
det vore bra med ett firmanamn. Ett firmanamn som man 

Mitt första år med enskild firma

kan skaffa ett domännamn till. Hej och hå! Efter några 
månaders tänkande på firmanamn och jämförande med lediga 
domännamn skickade jag in min ansökan till Bolagsverket och 
betalade de 900 kronorna som det egna namnet kostar. 
Lisas Landskap blev det till sist och domännamnet var bokat. 
 Nu har det gått några månader till. Mina visitkort är 
nästan klara och jag har köpt ett program som jag kan skapa 
hemsidan med. Så nu sitter jag här på mina ensamma kvällar i 
Alnarp (läs artikeln om mitt utbyte med Alnarp på sid 8) och 
försöker lära mig hur man bygger hemsidor.   ö

Förresten:  
Vad gäller årsbokslut, momsredovisning och deklaration har 
skatteverket bra information på sin hemsida. Men det är 
jag inte helt klar med än (eftersom jag glömt papperna kvar 
hemma i Uppsala) men med e-legitimation på skatteverkets 
hemsida plockar de fram de dokument som måste fyllas i. 
Men jag kommer sakna skatteåterbäringen innan midsommar, 
för som enskild företagare får man den i december istället.    

text Lisa Ernerfeldt
foto  Karl Fredriksson
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fira med Ultuna Studentkår 

Ultuna studentkår firar i år 80 år som 
studentkår och detta kommer att firas 
med pompa och ståt under hela hösten. 
Varje vecka kommer olika utskott hålla i 
onsdagspubar som kickas igång med en 
jubileumskickoff den 19 september. 

En hel veckas firande
Vecka 41, 8-14 oktober firar vi 80 
årsjubileet med en hel jubileumsvecka. 
Veckan inleds på måndagen med 
invigning klockan 16:00. Kårordförande 
Mattis HERKULES Jansson kommer 
att hålla tal och Batteriet skjuter salut. 
Kvällen avslutas sedan med en pub.  
 På tisdagen blir det en utställning 
på Kåren där det visas bilder på hur 
vår studentkår sett ut genom tiderna. 
Arkivarien kommer med hjälp av andra 
att leta fram bilder och berättelser från 
svunna tider. 
 På onsdagen kommer en 
inspirationsföreläsning att hållas och 
kvällen avslutas med pub. Torsdagen 
bjuder på ännu ett tillfälle att kika på 
utställningen på Kåren. På fredagen blir 
det sagostund där gamla inspektorer 
med flera berättar om sin tid i 
Ultuna studentkår. Även denna kväll 
avslutas med pub. På lördagen blir det 
jubileumsbal på Syltan följt av släpp på 
Kåren. På söndagen anordnas en brunch 
dit man kan komma och prata om 
gårdagens bravader. 
 Detta är bara ett preliminärt schema 
över vad som kommer att hända under 
jubileumsveckan, förberedelserna har 

just börjat och många planer håller på 
att smidas. Under alla höstens pubbar 
kommer det att finnas jubileumsdrinkar 
i Ultunas färger, grönt och guld, samt ett 
jubileumsöl med vår egen logga på.

Jubileumskommitté
För att kunna arrangera hela detta 
evenemang har vi satt ihop en 
jubileumskommitté där Kårhusmästaren 
är samordnare. Kommittén är sedan är 
uppdelad i olika ansvarsområden. De 
olika områdena är invigning, utställning, 
föreläsning, sagostund, pub, bal, brunch, 
marknadsföring och sponsring.  
 Kommittén består till stor del av både 
gamla och nuvarande funktionärer ifrån 
bland annat Klubbmästeriet, Styrelsen 
och Ceremoni och tradition. Det är inte 
ett krav att redan vara med i ett utskott 
för att gå med i kommittén, alla som vill 
vara med och anordna jubileumsfirandet 
är välkomna.  
 Planeringen har bara börjat, det finns 
massor av olika sätt man kan engagera 
sig. Om du inte har möjlighet att vara 
med så mycket, kan du alltid komma 
och jobba i baren, servera på balen eller 
hjälpa till med marknadsföringen.  
 Jag vet att det finns många gamla 
kårrävar som säkert har idéer och är 
sugna på att hjälpa till. Vi tar emot 
all hjälp vi kan få för att kunna göra 
jubileumsfirandet till en minnesvärd 
tillställning. 

Kårhuset 150 år
I år firar inte bara Ultuna studentkår 
80 år. Vårt kära kårhus fyller faktiskt 
150 år i år. Detta kommer också 
att uppmärksammas under året och 
kårhuset kommer att piffas till med en 
del mindre renoveringar. Bland annat så 
kommer trappan att renoveras i sommar. 

Hösten bjuder på mer evenemang
Inte att förglömma är de traditionella 
middagarna som Klubbmästeriet 
anordnar under hösten. 
 Terminen inleds med Sångboks-
middagen den 8:e september som är en 
av de populäraste middagarna. Då sker 
bordsplaceringen efter landskap och 
man får lära känna folk ifrån samma 
landskap. Lördagen därpå, den 15:e 
september hålls Småttingmiddagen där 
småttingarna äntligen får bli Ultunesare.  
 Senare i höst har vi Gåsmiddagen den 
10:e november där det, som namnet 
antyder, serveras gås till middag. Sist 
på året, den 15:de december är det 
Luciabalen där examenstagarna tackas av 
och firar sin examen i balklänning eller 
frack.  ö

Under 80 år har det hunnit hända mycket på 
Kåren och det vill vi lyfta fram i år. 1975 flyttade 
Ultunesarna tillsammans med Veterinärmedicinska 
föreningen in i det kårhuset vi använder idag. 
1991 flyttade Veterinärmedicinska föreningen till 
egna kårlokaler och ULS kårhus tillhör nu endast 
oss Ultunesare. Ultuna har under denna tid också 
hunnit fylla 150 år som studieort. 

Är du intresserad av att gå med i 
jubileumskommittén?
Hör av dig till Kårhusmästaren 
Sofie Orvestedt på uls_khm@stud.slu.se 
eller på telefonnummer 073-7526527

text Sofie FYYR Orvestedt 
illustration  Kristjan Erlandsson

Vi ger våra  
medarbetare 
möjligheter ... 

www.lrfkonsult.se

... att utvecklas i jobbet
Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa rådgivningsföretag!

Våra medarbetare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och 
fastighetsförmedling arbetar utifrån vår samlade kompetens med att 
hjälpa våra kunder att förverkliga sina drömmar och idéer på många 
olika sätt. 

Kunskap är ett stort fokus hos LRF Konsult – vi är ett kunskapsföretag 
och vi ser alltid till att ligga i framkant för att kunna erbjuda Sveriges 
bästa rådgivningstjänster. Därför ger vi våra medarbetare möjlighet 
att ta del av ett stort utbud av interna utbildningar och vi håller ut-
vecklingen av våra medarbetare högt på agendan.

På lrfkonsult.se hittar du aktuella lediga tjänster.
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Masternivå. Plötsligt måste man välja själv 
vilka kurser man ska gå. de tre första åren på 
Landskapsarkitektsprogrammet gick fortare 
än vad jag väntat mig och redan i mitten 
av kandidatuppsatsen skulle man ju börja 
bestämma sig. Så, vad ska jag inrikta mig på 
då?

Det fanns ju en hel del intressant att läsa på Ultuna, men 
även på KTH eller kanske Alnarp. Så fann jag den, Dynamic 
Vegetation Design, och den kunde jag inte motstå, växtnörd 
som jag är.
 Så, Skåne då? Mitt nya problem blev det där med boende. 
Kan tänkas att det blir svårt att hitta ett boende för bara två 
månader, gärna möblerat och med viss köksutrustning. Jag 
ställde mig i kö för studentbostäder på Alnarp, men tänkte att 
det kunde vara bra att genomsöka Blocket också. Fann faktiskt 
en hel del möblerade lägenheter där att hyra, och blev något 
lugnare.

Plötsligt en dag så fick jag ett samtal från Alnarp. Jag hade fått 
ett möblerat korridorsrum med egen dusch och toalett, samt 
färdiginrett kök. Härligt! Under de närmaste dagarna fick jag 
även två positiva svar från mitt bostadsletande på Blocket, så 
det var inte så svårt med boende som jag först trodde.
 Packat och klart! I slutet av mars tog jag tåget söderut och 
möttes av ett gråkallt Skåne. Kommunikationerna är sådär, 
en buss går in i området, men går man en till två kilometer 
når man i varje fall två bussar till, samt Pågatågets station i 
Åkarp. Närmaste mataffär ligger också runt en kilometer bort, 
i grannsamhället Lomma. 
 Jag bor i Gamlegård, som faktiskt ligger i området där de 
första bosättningarna i Alnarp låg. Korridoren delas med två 
trevliga landskapsingenjörer som verkligen fyllt köket med 
innehåll (brödrosten är bäst). 
 Nu har jag snart gått halva kursen, tiden går med en rasande 
fart. Jag har inventerat bussarna och åkt Pågatåg. Men det 
bästa är nog att jag hittade en stackars övergiven och ordentligt 
tilltufsad cykel som jag har renoverat. Äntligen känner jag mig 
fri och rörlig över en större yta!
 Och kursen då? Den är verkligen bra. Runt trettio 
landskapsarkitekter från samma årskurs som jag, samt tio 
utbytesstudenter från olika delar av världen som antingen 
läser landskapsarkitekt eller landskapsingenjör. Kul blandning, 
trevlig klass och bra lärare. 
 Så jag vill uppmana fler att se möjligheterna med att välja 
kurser på en annan studieort. Du kanske får en kurs du är mer 
sugen på än de som erbjuds hemma. Du får lite nya vyer och 
träffar nya människor. Sedan är det bara att hålla tummarna 
att det fungerar med tillgodoräkningen.   ö

text & foto Lisa Ernerfeldt

Berättelsen om mitt lilla utbyte till Alnarp
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SLU-profil om åkermarken

Historiskt sett så har folk bosatt sig där det har funnits mat, 
det vill säga vid bördig jordbruksmark och där har sedan 
samhällen byggts upp och brett ut sig över åkermarken. Som 
ett resultat av detta ligger många större svenska städer i nära 
anslutning till jordbruksmark, likt många andra stora städer i 
resten av världen. 
 Eftersom åkermarken har varit det enda eller huvudsakliga 
sättet för städerna att utvidga sig på har lagskyddet av den 
också varit svagt. Hans Andersson ser därför att det kan vara 
svårt att generellt stärka skyddet av åkermark från bebyggelse 
genom lagstiftning. Som ett exempel nämner han att vår 
livsstil kräver bra kommunikationer, vilket i sin tur bidrar till 
att åkermark exploateras i slättbygderna. Utveckling av policys 
på regional nivå kan kanske användas för att skydda vissa 
områden tror Hans, men samtidigt är det svårt att motverka 
de ekonomiska krafterna. Hans påpekar även att vi som 
människor äger rätten att välja var vi vill bo. 
 Istället för ett sådant lagskydd tycker Hans att mark som 
är klassad som åkermark, men egentligen inte brukas för 
annat än för att få EU-bidrag, bör tas i produktion istället 
för dagens passivt brukande. Denna mark ligger i huvudsak 
i skogs- och mellanbygder där vall är den vanligaste grödan, 
eftersom spannmål avkastar betydligt mindre här än på slätten. 
Hans pekar på att en förhållandevis svag lönsamhet i nöt- och 
mjölkproduktionen, som bygger på grovfoder, är den främsta 
anledningen till att det finns så mycket passivt brukad mark, så 
mycket som c:a 400-500 000 ha enligt jordbruksverket.  
 En bidragande faktor till svag lönsamhet kan vara att de 
ekonomiska effekterna av vallens avkastning och kvalitet ofta 
tenderar att underskattas. Det gör vallen svår att värdera, 
särskilt då grovfodret oftast används inom gården och att det 
därför inte finns någon fungerande marknad för det. Därför 
är vallen också svår att jämföra med andra grödor för avsalu 
och därmed har vallodlingen rönt mindre intresse från så väl 
forskning, rådgivare som lantbrukare.
 Som en vän av jordbruk ser Hans ändå att det vore önskvärt 
att åkermarken fick ett starkare lagskydd eftersom den är en 
ändlig resurs som alltför lätt kan förbrukas. Hans påpekar 
visserligen att i en del fall kan åkermarken återskapas, till 
exempel flygfält och golfbanor, men inte alls till samma 
kvalitet.   ö

Jorden vi (förd)ärvde – om att såga på den gren vi sitter är rubriken på en artikel i KSLA Nytt & 
Noterat. dramatisk kan tyckas, men det är viktigt att fundera på hur vi ska skydda, förvalta 
och utveckla vår förmåga att producera mat till framtida generationer. Som en uppföljare 
till förra numrets artikel Gröna ängder? har jag därför pratat med hans Andersson, professor 
i ekonomi, om den historiska bakgrunden till varför vi är där vi är idag med åkermarken och 
hans åsikter. 

text Cecilia A’KANON Nilsson
foto Oskar Frelin

Hans Andersson är en verklig profil på Ultuna. Han är 
mycket kunnig inom allt som har med jordbruk att göra och 
engagerar sig i studenterna.
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Vi finns där du finns

I bankrelationer, precis som i alla andra relationer, är närheten central. Den 

skapar trygghet och enkelhet både för dig och för oss. Och det är grunden 

till bra affärer. Från Trelleborg till Kiruna har vi 461 kontor som står redo att 

hjälpa dig – var du än befinner dig.

Mötet människor emellan är och kommer alltid vara mycket värt för oss. 

Därför ser vi till att alltid finnas där du finns. 

Välkommen till Handelsbanken – en bank som kan skog och lantbruk.

www.handelsbanken.se/skogochlantbruk



11

Svensk traktorhistoria handlar från början främst om två 
mekaniska verkstäder, Munktells Mekaniska Verkstad 
(etablerat 1832 i Eskilstuna) och J. & C.G. Bolinders 
Mekaniska Verkstad (etablerat 1844 i Stockholm). Munktells 
tillverkade Sveriges första traktor 1913 och företaget gjorde 
ytterligare en modell som kom ut 1916. Trots detta började 
företaget gå dåligt i slutet av första världskriget och tillslut 
räddades företaget genom att 1932 slås ihop med Bolinder.  
 Det nybildade företaget fick namnet AB Bolinder-
Munktell, även känt som endast BM. Företaget tillverkade 
under många år bland annat motorer, jordbrukstraktorer, 
trösknings- och balningsmaskiner, traktorbaserade vägvältar 
och verkstadsmaskiner. 
 Volvo köpte BM år 1950 och BM-Volvo bildades. All 
traktortillverkning flyttades till Eskilstuna, men företaget 
fortsatte producera både gröna BM-traktorer och röda 
Volvo-traktorer med skilda försäljningsnät i Sverige. Volvo-
traktorerna ämnades dock mer för export.  
 Tillverkningen av Victor skedde både som en grön BM 
230 Victor och en röd Volvo T230. Det var samma traktor 
men såldes i två färger. År 1958 beslutade dock företaget att 
fortsätta försäljningen under ett varumärke och företagsfärgen 
blev röd. 

Kårens egen Victor

Traktorn kom egentligen till av en slump då motorn var 
avsedd för marint syfte men det upptäcktes att motorn även 
fungerade bra i en traktor. Traktorn hade en tvåcylindrig 
dieselmotor med 33 hästkrafter och växellådan hade fem 
växlar framåt och en bakåt. Den blev populär för sin 
segdragningsförmåga och bränsleekonomi vilket gjorde den 
till en bra plöjartraktor. Sällan drog den mer än 2,5-3,0 liter 
per timme. Dock saknade traktorn oberoende kraftuttag och 
differentialspärr. 
 Traktorn tillverkades i ett antal av 15 905 exemplar under 
åren 1955-1961. Priset för en Victor då låg på ca 13 000 kr 
men idag är en Victor i bra skick värd mer än så. 
 Ultuna studentkår är ägare av en BM 230 Victor som är 
ommålad från grön till röd. Det är Traktorutskottet som 
förvaltar traktorn och framför den under högtidliga tillfällen. 
Genom att engagera sig i utskottet arbetar man för att bevara 
en del av svensk lantbrukshistoria.   ö

 text Mikael Nilsson
Ordförande traktorutskottet 2012

foto Elin Stahre

Traktorutskottet 2012 
f.v. Filip Brånstrand, Hilding Tornerhjelm, Mikael Nilsson 
och Gustav Wennerberg-Eriksson.

När man nämner namnet Victor går tankarna 
för många till ett pojknamn och möjligtvis 
har man en vän som bär namnet. Likadant är 
det för många lantbrukare, men för dem förs 
tankarna även till traktorn BM 230 Victor, som 
blev en populär draghäst på många gårdar 
i mitten på 1900-talet och en av de första 
dieseldrivna traktorerna i svenskt jordbruk. 
Numera är den ett hett objekt bland samlare 
och än idag tjänstgör den i viktiga uppdrag, 
inte minst på Ultuna studentkår. 
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Sammankallande till och ordförande 
för rådet är den som på Kåren innehar 
befattningen som Primus motor. 
 Rådet inleddes med att Maria KNOP 
Schück vice ordförande 2009, Simon 
PANZA Strandvik ordförande 2010 och 
Julia PANTHERA Fransson ordförande 
2011 blev nya medlemmar med 
förhoppningen om att deras erfarenheter 
från tidigare arbete i Kåren ska komma 
till användning i rådet. 
 På agendan stod frågan om 
kårstatusansökan inför 2013. Enligt 
Studentkårsförordningen (2009:769) 
ska den studentsammanslutning som 
har störst anslutningsgrad för sitt 
verksamhetsområde tilldelas status 
som studentkår. Kårstatus beviljas av 
universitetet i perioder om tre år. Ultuna 
studentkår arbetar kontinuerligt och 

Studentkårens råd har sammanträtt
Lördagen den 10 mars samlades hedersledamöter och medlemmar ur Studentkårens råd 
för att tillsammans med styrelsen på ett informellt och familjärt sätt diskutera övergripande 
frågor rörande Kårens verksamhet.

långsiktigt för att behålla statusen som 
studentkår.
 Kårobligatoriets avskaffande har 
inneburit mycket bra för kårerna men 
samtidigt inneburit en ekonomisk 
osäkerhet då medlemsantalet varierar 
från termin till termin. I slutet av 
2011 var anslutningsgraden till Ultuna 
studentkår 70 %, vilket är högre än 
många kårer nationellt sett. Av SLU:s 
övriga kårer är det många som glädjande 
har ännu högre anslutningsgrad än ULS, 
vilket inte kan tolkas på annat sätt än 
att det Kårerna gör för studenterna är 
uppskattat, så pass uppskattat att man 
väljer att bli medlem. 
 Den nya befattningen Kårhusmästare 
presenterades också, och rådet gav 
beröm för vad som redan åstadkommits 
sedan befattningen instiftandes på 

På senare tid har servicen på 
landsbygden varit en het potatis. 
Uppdrag Granskning sände i början på 
året ett program som handlade om att 
ambulansen i Åsele drogs in. Det har 
också rapporterats om telefonstolpar 
som skall rivas runt om i landet, 
vilket kommer orsaka problem för 
områden med dålig mobiltäckning. 
Dessutom läggs skola efter skola ner 
på landsbygden. På Gotland blev 
servicefrågorna och speciellt de om 
byskolan tändvätska för, ja ett fackeltåg. 
 Det var under hösten 2011 Region 
Gotland presenterade ett förslag på 
hur man skulle kunna spara pengar 
inom skolan. Som på många andra 
orter har de här tampats med en knapp 
ekonomi, men när de kom fram till att 
nio skolor runtom på Gotland skulle 
läggas ned, reagerade landsbygdsborna. 
Och det med besked. Man manade 

Landsbygdsupproret på Gotland

befolkningen till att sluta upp för att demonstrera sitt missnöje mot att landsbygden 
inte prioriterades. Man manade till uppror.
 Den 30 december förra året tågade 3000 gotlänningar in i Visby med facklor, 
grepar och högafflar. På torget slöt de upp och tal hölls medan facklorna ilsket lyste 
upp den mörka decemberkvällen och visade den samlade skarans missnöje. När 
facklorna brunnit ut och 2011 övergått till 2012 kom sedan svaret från Region 
Gotland. Fackeltåget gav effekt. Av de nio skolorna kommer endast en att läggas ned. 
Upproret på Gotland är alltså ett strålande exempel på att det lönar sig att göra sin 
röst hörd.   ö

Novemberkårmötet 2011. Det gavs 
även mycket tips och råd på vad som 
kan göras framgent. Kårhusmästarens 
främsta uppgift är att ansvara för den 
dagliga driften och skötseln av kårhuset, 
kårhusmästaren är även ordförande 
i Klubbmästeriet och har hand om 
externa uthyrningar.
 Rådet avslutades med att 
medlemmarna fick spåna på vad som ska 
hända i höst när Kåren firar 80 år (läs 
mer på sid 6). Nästa ordinarie rådsmöte 
infaller i samband med Gåsmiddagen 
den 10 november 2012.   ö

text Maria JUSTITIA Karlsson
Primus motor 2012

text Isak Svedenman

flickr.com
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Ett hundratal personer samlades på 
Kåren där kvällens aktiviteter hölls. Den 
började med uppladdning i baren och 
i köket stektes hemlagade hamburgare 
av lokalproducerat kött, vilka hade 
en strykande åtgång. Kanske var det 
inte så konstigt när de kunde avnjutas 
till pianomusik och gott sällskap. 
Stämningen var på topp och man kunde 
känna en stor förväntan i luften. Hur 
skulle modevisningen bli, vilka kläder 
skulle visas och inte minst; vem skulle 
bli vinnare i kvällens tävling?
 Så var det då äntligen dags för 
modevisningen. Öppningen stod 
Uppsala Freestyle Dance för, ledda av 
Tineka Blake, och stämningen i lokalen 
höjdes ytterligare ett snäpp innan 
visningen av kläderna inleddes. Som 
modeller ställde sex härliga tjejer och 
killar från Kåren upp och de utförde 
sitt jobb med bravur. Modellerna hade 
tillsammans med KulU och Butiken 
på landet valt ut de kläder som visades 
och variationen var stor. Besökarna fick 
bland annat se tweedkavajer, skjortor, 
stövlar och sommarens chinos och 
klänningar. Alla kläder var klassiska 
och tidlösa, men samtidigt kunde 
besökarna klart se att våren ska piggas 
upp med en hel del färg. Givetvis visades 
även ett antal jackor, bland annat de 
klassiska oljerockarna. Hela visningen 
kommenterades av representanter från 
Butiken på landet som berättade om 
kläderna som visades och som eggade 
publiken att anmäla sig till kvällens 
tävling.
 Vad gick då tävlingen ut på? Från dem 
som hade anmält sig drogs tre personer 
som fick chansen att komma upp på 
scenen och kämpa om priset, en jacka 
av märket Barbour. Utmaningen var att 
visa upp sina egenskaper som försäljare 
genom att försöka övertyga publiken 

Catwalk och pub med KulU

om att köpa en oljerock tillsammans 
med en hemlig vara. Efter en hård och 
spännande kamp bestämde sig juryn. 
Den lyckliga vinnaren blev Ludvig 
Magnusson. Grattis!
 Efter modevisningen blev det åter 
mingel i baren och Butiken på landet 
delade ut erbjudanden till alla som hade 
varit där och tittat. Om kvällen ska 
sammanfattas kan det göras kort. Den 
var mycket lyckad!

ULS Kulturutskott (KulU)- vilka är vi?
KulU består av ordförande Beatrice 
Ramnerö, fem ledamöter och dessutom 
flera härliga medhjälpare. KulU vill främja 
kulturella aktiviteter på Ultunas campus 
och vi gillar såväl fin- som fulkultur. Under 
terminen har vi förutom modevisningen 
anordnat en brunch,  en chokladprovning,  
en laserdomekväll och ett flertal stickcafé-
kvällar i samarbete med FiQ. Att 
samarbeta med de andra utskotten är 
viktigt för oss och under terminen har vi 
även samarbetet med TraktU, IC och 
Like U.   ö

 

text Louice Lejon Kulturutskottet
foto Tobias FOTÓN Neselius

Vad vore agronomen utan sin oljerock och vem vill inte fixa 
den rätta looken inför stundande vår- och sommaraktiviteter? 
detta faktum tog ULS Kulturutskott fasta på när vi onsdagen 
den 18 april bjöd in alla härliga Ultunesare på modevisning 
med Butiken på landet, fredrikslund.

Missa inte vår nästa aktivitet- 
Schlagerkväll den 26 maj och 
håll även utkik efter våra 
aktiviteter i höst!

KulU 2012 f.v. Camilla Söderberg, 
Louise Lejon, Beatrice Ramnerö, Louise 
Ekman och Martin Pettersson. 
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Josefine Jerlström och Antonia Grönvall studerar tredje året 
till husdjursagronomer och har genom Linneaus-Palme 
programmet fått möjligheten att åka till Etiopien på utbyte i 
16 veckor. Stipendiet är finansierat av SIdA och möjliggör ett 
utbyte för både doktorander och studenter.

Allting började när vi träffade Girma 
Gebresenbet som är professor i logistik 
och transport på institutionen för Energi 
och Teknik på SLU, Ultuna. Han höll 
en föreläsning om djurtransporter i 
kursen ”Husdjur i världen”. Eftersom vi 
var mitt uppe i kämpartagen för att söka 
MFS stipendier passade det ypperligt 
när han frågade om det fanns några 
intresserade av att åka till Etiopien för 
att göra en studie om djurvälfärd. Vi 
tackade ja på en gång till erbjudandet 
och började planera inför resan. Den 21 
mars 01.15 anlände vi till Addis Ababa.  
 Vi blev väl mottagna och hann under 
de första tre dagarna med vad som 
känndes som två veckors turistande 
innan det var dags att börja skolan. 
Kurserna vi läser är Environmental  
Engineering och Economic Geography 
of Ethiopia. Universitet här är väldigt 
annorlunda jämfört med i Uppsala, 
föreläsningssalarna är gamla rum 
utan elektricitet, med enstaka stolar 
(som man hämtar från klassrummen 
bredvid) och en svart krittavla. Den 
ena föreläsaren har en powerpoint som 
han visar direkt på den gula väggen; 
snett, litet och för lågt så att man inte 
ser någonting om man inte sitter längst 
fram. 
 Men det mest annorlunda är ändå att 
vara de enda europeiska studenterna. 

två husdjur på utbyte i Etiopien 

Första dagen stannade alla upp i dörren 
och backade ut när de fick syn på 
oss och tillslut kom en tjej fram och 
frågade om vi visste att det var lektion 
i klassrummet. De trodde väl att vi var 
turister som hade gått vilse. 
 Vi bor på ett Guest House nedanför 
berget Entoto i ett fattigt område 
som kallas Sheromeda. Familjen 
som grundade det var svensk, därav 
IKEA-inredningen. För att ta sig ner 
till universitetet från vårt hus tar vi 
minibuss, en spännande resa som vi 
är glada att vi överlever varje gång. I 
en 12-sitsig buss kör man in minst 
20 personer, vilket innebär mycket 
närkontakt. När det regnar uppstår ofta 
kaos och då kan det få plats 25 personer 

lika förvånande varje gång!
Utöver kurserna vi läser på universitetet 
skriver vi också våra kandidatuppsatser 
här nere. Studierna behandlar 
djurvälfärden på marknader och 
slakterier och även under djurtransport. 
Detta passar väldigt bra då den Etiopiska 
påsken just varit och man börjat äta kött 
igen efter två månaders fasta. 
 Det är mycket som skiljer sig från 
Sverige, det går inte ens att jämföra den 
svenska standarden med den i Etiopien. 
Här finns det inga djurskyddslagar alls 
och ingen forskning sedan tidigare inom 
ämnet. Våra projekt är därför varmt 
välkomnade och förhoppningen är att 
detta ska leda till en bättre framtid för 
djuren i utvecklingsländer.   ö

text & foto Josefine Jerlström & 
Antonia Grönvall

Vill du prata lantbruk med  
någon som förstår?
Hos oss finns 230 experter på skog- och lantbruk. 
Alla delar ditt intresse för de gröna näringarna och kan dem på sina fem fingrar. 
Tillsammans har de koll på allt som händer i Lantbruks-Sverige.  
Välkommen in till något av våra kontor så berättar vi mer.

 



Vill du prata lantbruk med  
någon som förstår?
Hos oss finns 230 experter på skog- och lantbruk. 
Alla delar ditt intresse för de gröna näringarna och kan dem på sina fem fingrar. 
Tillsammans har de koll på allt som händer i Lantbruks-Sverige.  
Välkommen in till något av våra kontor så berättar vi mer.
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I väntan på land

Vi hade just spenderat ett par veckor på 
några av Galapagos öar, fullt upptagna 
med att snorkla med sjölejon, förundras 
av jättelandsköldpaddor och dyka med 
hammarhajar. Att jag skulle bli tvungen 
att segla länge utan att se land hade 
funnits i mitt medvetande sedan jag i 
gymnasiet på allvar började drömma om 
att korsa Stilla Havet. 
 Även om Stilla Havet är fullt av öar 
så måste man segla en lång sträcka 
utan att se land ifall man kommer 
ifrån Panamakanalen, vilket de allra 
flesta gör. Fördelen med att segla 
denna rutt med den långa överfarten 
stavas passadvindarna. För er oinvigda 
bönder och landkrabbor så snurrar det 
konstant stora vädersystem ute på de 
stora oceanerna. På södra halvklotet 
snurrar de motsols och på norra snurrar 
de medsols. Där de möts runt ekvatorn 
ligger ett stiltjebälte. Detta gör att strax 
söder och strax norr om den röda linjen 
blåser det konstant en trevlig vind 
från öst till väst, varvid det blir väldigt 
mycket enklare att segla med än mot 
systemen.
Att långfärdssegla handlar egentligen 

inte mest om rena seglingskunskaper 
utan att ta reda på fakta om till exempel 
vädersystemen och förbereda sig på att 
allt som kan gå snett också kommer 
att göra det. Jag får ofta frågan om jag 
inte är rädd för att segla så långt ifrån 
land, “tänk om det händer någonting 
där ute!”. Jag brukar svara att jag snarare 
blir lugn av vetskapen om att det är 
femtusen meter under kölen och fem 
tusen kilometer till närmsta hinder. Men 
riktigt så enkelt är det ju förstås inte. 
Vind och vågor kastar båten fram och 
tillbaka och onekligen ställs man inför 
problem som vindbyar som vill slita 
segelduken i stycken. Men den viktigaste 
och kanske svåraste uppgiften ombord är 
att hålla besättningen på gott humör och 
på god fot med varandra. 
 På min egen båt har det oftast 
gått bra, men jag hjälpte till att 
transportsegla hem en båt ifrån Kanada 
där den hårde danska kaptenens 
ledarstil skar sig med den tio år yngre 
australiensiska hippien som ville “lära sig 
resa med vinden” men var sjösjuk alla de 
28 dygnen.

När det så var dags att få ihop en 
besättning som skulle segla med mig 
ifrån Panama till Tahiti lyckades jag 
med en riktig fullträff. Min äldsta 
barndomsvän Anders flög in ifrån ett 
nyss avklarat kandidatarbete på Skogis 
i Umeå och fick titeln “förste styrman”. 
Ifrån Köpenhamn flög Stefan in, en 
dansk kock jag arbetat tillsammans med 
som snabbt tog sig titeln skeppskock 
och började arbetet med att bunkra mat 
inför den långa seglatsen. Jag hade även 
haft turen att stöta på australiensaren 
Phil på en bar i Honduras. Tanken var 
att han skulle segla med oss genom 
Panamakanalen, men när han senare 
visade sig vara både trevlig, arbetade 
som elektriker till vardags och besitta 
ett enormt motorintresse, så blev han 
snabbt en del av besättningen. Nu har ni 
kanske en lite bättre bild av de fyra unga 
män som just slutat sikta land akteröver 
och har femtusen kilometer till närmsta 
land föröver, som var ön Pitcairn Island. 
Pitcairn Island, för de flesta en helt 
okänd liten fläck på kartan, långt bort 
ifrån allt annat, men för mig en av mina 

det är en speciell känsla att dra upp sitt ankare, hissa segel och 
sätta kurs på ett land som ligger fem tusen kilometer bort. Med 
vetskapen om att mellan dessa två öar finns bara vatten och 
ett av världens, av människan, minst besökta områden. 

Kapten själv håller i rodret när ekvatorn 
korsas.

̥

Florida
Jan 2009

Panama
Maj 2010

Pitcairn
Juli 2010

Brisbane
Dec 2010 Galapagos 

Juni 2010

̥

Seglingsrutt
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högsta drömmar! Pitcairn är ön som 
myteristerna på HMS Bounty år 1790 
flydde till för att gömma sig undan den 
brittiska flottan som snart skulle börja 
söka efter dem. Idag, mer än två hundra 
år senare, bor det runt femtio personer 
på ön varav de flesta är släkt i rakt 
nedstigande led ifrån myteristerna på 
Bounty. Pitcairn är Storbritanniens sista 
koloni i Stilla Havet och världens minsta 
demokrati. Man lever på fiske, frukt 
och grönsaksodlingar samt importerad 
mat ifrån den fraktbåt som kommer fyra 
gånger per år.
 Namnet på havet vi seglade på för 
ju någonstans tankarna till en stor 
lugn vattenbassäng. Detta var ganska 
långt ifrån det väder som mötte oss, 
hårda vindar, besvärliga vågor och 
betydligt kyligare än det Söderhav 
vi längtade efter, med turkost vatten 
och kokospalmer. Eller som jag skrev 
i loggboken dygn nummer tolv till 
havs med cirka 1600 km kvar till land; 
“Inte så värst mycket har hänt sedan 
igår. Dagarna blir allt mer likadana. 
Vi har fått en hel del regnbyar sedan i 
natt. Vädret är märkbart kallare … Alla 
längtar vi efter land, för detta är ganska 
enahanda i längden.” 
 När vi så efter 18 dygn började 
komma så pass nära att vi borde kunna 
få radiokontakt var det fruktansvärt 
spännande att skicka ut ett anrop i etern, 
“Pitcairn Island, Pitcairn Island, this 
is Swedish Sailing Vessel Southwind 
calling”. Efter en stunds tystnad 
sprakade det till i radion, och vi fick 
bekräftat att vi siktat rätt och nu inte 
längre var särskilt långt bort ifrån land! 
 Det var en disig dag, så länge hade 
vi dålig sikt. Men när diset lättade för 
en kort stund på eftermiddagen och vi 
kunde ana konturen av en ö var det en 
otroligt härlig känsla som infann sig 
ombord. Eftersom det var mörkt när 
vi kom fram fick vi vänta med att gå in 
och ankra till morgonen efter. Det är en 
fantastisk känsla att kliva upp på land 
efter många dagar till sjöss. De första 
stegen brukar vara otroligt vingliga. 

Snabbt bryts det enahanda livet på båten ut mot alla nya intryck i land och efter bara 
någon timme känns seglatsen nästan overkligt långt borta i tiden. Att man sedan 
dessutom har landat som tjugonde båt under året på en av de märkligaste önationerna 
i världen och blivit mottagen med en otrolig värme och nyfikenhet, gör ankomsten till 
Pitcairn helt oförglömlig.   ö

text, foto & illustration Oskar Frelin

Efter nästan tre veckor till havs, Pitcarin Island! Aldrig hade vi skådat en så vacker ö.

Besättningen f.v. Skeppskock Stefan Støjberg Krogh, Förste Styrman Anders Gemmel, 
Kapten Oskar Frelin, First Engineer Phil Dey.
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Det senaste året har jag och min sambo börjat inse att en flytt väntar och att det kommer att innebära ganska stora 
förändringar för oss, men till var och när? Vi skulle ju vilja byta till en bättre lägenhet här i Uppsala, men vi ska ju 
troligen snart flytta från stan… Vi skulle ju vilja köpa de där sängmöblerna, men vi ska ju flytta snart… Och det skulle 
jag också vilja ha, men vi ska ju snart flytta… Den känslan, ett vakuum i tillvaron där mycket skjuts upp på framtiden, 
för man vet ju inte var man håller hus om ett halvår, vi ska ju ändå flytta snart…
 När jag började på Ultuna var det min tanke att flytta hem till Västerbotten efter studierna, och det har varit en 
självklarhet under hela studietiden. Men med vad och var jag skulle jobba var däremot inte självklart. Saker och ting 

har dock löst sig på jobbfronten för mig, jag börjar 
som rådgivare på Hushållningssällskapet Nord 
till sommaren. Men i och med det kommer tusen 
följdfrågor: var ska min sambo få jobb, var och hur 
vill vi bo, vad får det kosta? När ska vi flytta, hur ska 
vi flytta, vad kostar det? 
 Att plötsligt ha det man pratat om i flera år inom 
räckhåll, att det inte bara är en dröm längre, är 
riktigt läskigt. För vi måste byta ut något vi känner 
till och trivs ganska bra med till något mer eller 
mindre okänt. Men mitt i paniken kommer också en 
lugnande insikt: jag kanske har en egen trädgård att 
påta i till sommarn, och vi kan skaffa katt! Vanligtvis 
brukar jag så lite frön så här på våren men nu har det 
ju inte blivit av, för vi ska ju ändå flytta snart…
 Detta är det sista jag skriver som ledamot i 
Ultunesarens redaktion, vilket såklart känns sorgligt 
särskilt då tidningen befinner sig i ett ganska 
kritiskt läge. Så här innan Majkårmötet sitter endast 
två personer med säkerhet kvar på sina poster, 
en fotograf och vår nya redaktör. Det innebär 
att nyckelposter som art director, skribenter och 
hemsidesansvarig saknas inför nästa termin. Så 
tycker du om att skriva, fixa i InDesign, rita, hitta på 
idéer, prata med folk om deras åsikter: engagera dig! 
Ultunesaren, Sveriges äldsta kårtidning, behöver dig!
 Jag, liksom många andra Ultunesare, flyttar snart 
härifrån men en sak är säker: de flestas vägar leder 
förr eller senare tillbaka till Ultunas gröna nejder.  ö

Snart klar, men var tar vägen vägen?
Efter snart fem år på Ultuna läser jag nu mina två sista kurser och håller på att avsluta ex-
jobbet. Känslan att inse att jag snart är klar här på Ultuna, men inte vet vad som väntar har satt 
ganska mycket i tillvaron på on hold. 

Jag ser ljuset i tunneln, det är grönt, men vart leder den?

text & foto Cecilia A’KANON Nilsson
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Målet med IAAS (International 
Association of students in Agricultural 
and related Sciences) är att främja 
utbytet av kunskap och information 
samt att förbättra den ömsesidiga 
förståelsen mellan länder och kulturer. 
Detta gör IAAS dels genom att resa och 
finnas representerade på möten samt 
genom att ordna praktik för studenter 
på gårdar runt om i världen. Detta kallas 
”Exchange Program” (ExPro). 
 I över 50 år har IAAS erbjudit den 
unika möjligheten för studenter att 
uppleva och få göra lantbruksrelaterad 
praktik i ett annat land. Detta är ett 
gyllene tillfälle för studenter att få 
utbyta idéer, erfarenheter och knyta 
internationella kontakter samt att få 
vänner för livet. 
 IAAS är en internationell organisation 
som i Sverige samarbetar med Ultuna 
Studentkår. Organisationen grundades 
redan på 50-talet och finns idag i över 
40 olika länder, och är en av världens 
största studentorganisationer. IAAS 
fungerar som vilket annat utskott som 
helst på kåren, och alla kårmedlemmar 
är automatiskt medlemmar i IAAS – och 
är därmed också välkomna att delta i alla 
IAAS aktiviteter. 
 Över året arrangeras flera möten 
runt om i världen och senast fanns vi 
representerade i Slovenien. Förra numret 
av Ultunesaren gav inblick i den roliga 
och lärorika resan.

Vill du åka på ett ExPro eller har 
ett förslag på en svensk gård?
Maila exco_sweden@hotmail.com

IAAS Exchange Program
Är du sugen på att jobba på en gård i Spanien? Eller varför inte USA, Schweiz, Mexico, Canada, 
Nepal eller Slovenien? IAAS Exchange Coordinators har flera spännande platser att erbjuda, 
prata med oss så kan det bli verklighet.

Som en del i ExPro är det även 
meningen att IAAS i Sverige ska ta 
emot studenter från andra länder 
för praktik på svenska gårdar. Vi har 
väldigt få gårdar och söker efter nya 
praktikantvärdar – så tipsa gärna IAAS 
om du har förslag på en spännande 
gård! Vad praktikantvärden står för är 
logi, lön enligt praktikantnämndens 
avtal, arbetsgivarförsäkring samt 
visumavgift. Målet med utbytet är 
att både praktikanten och värden ska 
få en givande tid och kunna utbyta 
erfarenheter med varandra.   ö

ExPro i Indonesien

stock.xchng

Tipsa gärna IAAS om ni har förslag på 
spännande svenska gårdar! 

text & foto Sara Söderlund och Pia Björsell
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För drygt sex veckor sedan så jublades det för glatta livet 
bakom kulisserna på årets spex, för då hade vi tagit oss igenom 
vår sista föreställning för detta år. Där var mycket blandade 
känslor, såsom lycka, sorg, lättnad och även lite saknad. Men 
en sak var säker, vi var alla fantastiskt stolta!
 För att göra såsom man borde så går vi tillbaka i tiden till 
när allt började, vilket redan var i mars förra året. På Kårens 
årliga Marskårmöte valdes det in en regissör, en kassör, en 
kostym- och sminkansvarig och en manusansvarig. Jag blev 
invald som manusansvarig, och generalposten hade då ännu 
inte blivit fylld. Under hela sommaren skrevs manuset till 
spexet som sedan skulle bli storslaget och jag försökte hänga 
med i mina manusförfattares svängar då min uppgift var att 
pusha dem till att skriva. Jag kan säga att någon pushning 
behövde de inte, snarare tvärtom. De var på mig om att de 
uppdaterat manuset ungefär sådär, varje dag… 
 Till hösten blev det dags att ragga folk! Vi spred nyheterna 
om att vi skulle ha uttagningar till skådisar, kör och dans 
och vips så hade vi fått intresserade människor till det med, 
samt en dansansvarig. Nu började det kännas som saker och 
ting skulle lösa sig bra, trots att vi var väldigt få i kommittén 
som drog i saker och ting. Vi började bli en del folk och 
fortfarande fanns ingen general, jag kände då att eftersom 
min uppgift som manusansvarig var klar (och det var ju bara 
sååå ansträngande) kunde jag lika gärna ta på mig rollen som 
general. 

Repetitioner och gemenskap
När vårterminen sedan drog igång så träffades vi alla varje 
helg fram till föreställningarna (som vi så klart också träffades 
på). Vid detta lag var vi uppe i vår fulla skara på 60 stycken 
helt fantastiska människor. Allt som tidigare hade övats, sytts 
och byggts sattes nu ihop och vi fick äntligen börja lära känna 
varandra. Innan hade man ju bara jobbat på var sitt håll och 
hoppats på att det skulle bli bra till slut.
 Under dessa helgrep så fick man en gemenskap med alla 
som var med, som jag väljer att kalla familjär. Man kunde 
komma trött och bakfull (vissa mer än andra), sjuk eller 
otaggad till spexet och man blev alltid uppiggad och stöttad av 
alla som man träffade, vilket gjorde varje helgrep värt att gå till 
(oavsett om man hade något val eller ej). 

Premiärdagen
När sedan genrepet kom så körde vi på som det skulle vara och 
dagen efter var det premiär. Vi var alla väldigt nervösa bakom 
kulisserna och när jag, tillsammans med vår regissör Åsa, hade 
presenterat spexet så sysselsatte jag mig med att springa runt 
och filma allt som hände bakom kulisserna. Där händer det 
mycket mer tokigheter än man kan tro. 

tidernas Bejynselse – Ett modernt spex i dåtid
Spexet 2012 tog ett steg i en riktning inget tidigare spex har vågat röra sig mot, ett spex som 
utspelar sig innanför hemmets trygga murar. det handlade detta år om vår alldeles egen Jyns 
Ultunae och hur han, tillsammans med sin Ulla färdades till och bosatte sig vid Ultunaes fagra 
ängder. han möter på sin väg många olika figurer såsom en ettrig småtting, en girig Bratt, en 
något ensam SMK och hennes Moss & Vall. 
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Responsen vi fick på spexet var över förväntan! Många tyckte 
att spexet var det bästa spex de hade sett, vilket gjorde att 
man blev helt upprymd och jag svarade många gånger ”Är det 
sant?!” men när man tänkte efter så kom den återkommande 
tanken: ”Skärp dig BELLO! Det är väl klart att det är sant, alla 
är ju så oerhört awesome!”. 

Stormig avslutning
Inför kamraten kändes det som att vi hade fått in en ganska 
bra rutin på det hela, och då kom den där känslan av lugnet 
före stormen. Ack så fel man kan ha! Det blev istället stormen 
före lugnet! Två av våra skådisar blev sjuka och vi övervägde 
att inte låta vår kassör/sufflör Madde ta båda rollerna, så Åsa 
(regissör) övade in en av rollerna medan Madde tog den andra. 
När morgonen av kamratföreställningsdagen kom så fick vi 
dock mycket goda nyheter, båda skådespelarna blev mirakulöst 
nog ”friska”. En hade fortfarande feber och halva sin röst 
borta, men vad gör det då man bara ska stå på scen i 3 timmar. 
 Hur som helst så gick allt mer eller mindre enligt planerna, 
med diverse bus och annat oplanerat, som smort! Jag kände 
mig som en mamma med tusen ungar som kutade runt bakom 
kulisserna och i vissa stunder kanske man skulle ha sagt nej 
när exempelvis en av mina kommittémedlemmar drog på sig 
en grön morphsuit och stod på scenen och låtsades vara ett 
träd, men istället kom tanken ”Nee, det är så sjukt kul och det 
är det inte bara jag som kommer tycka, så jag låter honom!”, 
nästan som ’låt barn vara barn så länge de kan’ och det är ju 
roligt!

Generalens tack
Sammanfattningsvis vill jag bara säga att jag har lärt mig så 
enormt mycket av den här upplevelsen! Jag har fått träffa 
människor som man annars kanske inte skulle komma på 
tanken att prata med. Jag har verkligen fått lov att hålla 
många bollar i luften samtidigt, och med hjälp av mina 
kommittémedlemmar så har det faktiskt gått väldigt bra. 
Spexet 2012 överträffade allt jag hade vågat drömma om när vi 
började och jag kommer alltid att vara stolt över alla som var 
med och hjälpte till. 
 Det krävs en del för att ett spex ska bli bra och alla kan vara 
med, man måste bara våga ta första steget!   ö

text Isabella BELLO Grötting
Spexgeneral 2012
foto Joel Åstrand 

www.camart.se 
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Lrf

DO YOU WANT TO PARTICIPATE?

Jumble the letters in the yellow squares 
and form the correct solution with a ‘! 
Send your answer to Ultunesaren, Box 
7074, 750 07 Uppsala or ultunesaren@
stud.slu.se. One happy winner receives 
the latest volume of National nyckeln. We 
need your answer no later than August 
15, 2012. Good luck!

ACROSS
 1 debut hit performed by 25 acrOSS
10 “Hold _ __ _” (Neko case, 2006)
11 lethal dose, scientifically
13 buy alternative
14 gas station option? 
16 “Medium __ with big __ attitude.”
  (Wikileaks) 
18 Swedish magazine queen amelia
20 ___ the Beatles (US album featuring
  5 DOWN)
22 inserted in Tennessee postal code,
  it creates a Tom cruise movie!
23 likely held as answer for one of the
  five three questions at The Bridge of
  Death (Monty Python and the Holy
  Grail, 1975)
24 russian no, yes?
25 see 1 and 36 acrOSS
27 city (Gr.)
30 German colour system (1925)
31 World Trade Organization often
33 Kazon sect in Star Trek: Voyager
35 laughing very hard emoticon 
36 “I __ __ you back” performed
  by 25 acrOSS
39 “__ _ ___ there” (Joe Williams, 1984)

DOWN
 1 Johnny Logan’s second No.1 hit! (1987)
 2 J’s last name? 
 3 hierarchical IT naming system (acr.)
 4 former tea plant genus (Lat.)
 5 see 20 acrOSS
 6 First name of the First Lady of Jazz
 7 laserdisc short
 8 holds (and releases) element 53
 9 network-to-network interface (acr.)
12 a female deer (cf. The Sound of Music)
15 “If I said you had a beautiful body,
  would __ __ _ against me?” (Monty
  Python “Hungarian phrasebook”, 1970)
17 pond that holds all the DNa?

held together by DL

SOMETIMES IT FEELS as if the world is spinning out of 
control. You are stuck in a rut, flushed down the drain, 
or even blowing in the wind. It is in those situations it 
is good to have something firm to grip - something to 

HOLD IT rIGHT THErE!
hold on to. Granted, the word “hold” may also be used 
in other expressions, but the gripping one is often the 
one. So hold on to your hats when you solve this cross-
word, and find out the most popular use of the word. 

19 pointless champagne producer
  (with & chandon)
21 Yugoslavian dictator Josip Broz
26 extra cost or Swedish dachshund?
28 currency in Lesotho
29 The prechosen form of Gozer during
  the third reconciliation.
  (Ghostbusters, 1984)
32 deux, dus, zwei, or due in Switzerland 
34 said he was The Greatest (1964)
37 neodymium, periodically
38 character in Fiendens fiende (1989)

ult_korsord_2_2012.indd   1 2012-04-21   13:28:13

Vi bygger ut 
5.000 m2, 
klart maj 
2012

50
 years
50

 years
1962 - 2012

www.vaderstad.com

Sedan 1962 har Väderstad kontinuerligt vidgat
gränserna när det gäller tekniska lösningar för
jordbruksmaskiner. Alltid med målet att minimera
antalet överfarter, öka hastigheten och därmed
kapaciteten. 

Välkommen till vårt 50-årsjubileum
för att titta på din framtida 
arbetsplats.
27/5 - 2012 kl. 13.00 - 16.00

Ultuna 210x272_Layout 1  2012-04-12  (15)  17.33  Sida 1
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POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.

Då kanske Lantmännen är något för dig. Vi på Lantmännen har verksamhet i hela kedjan 
från jord till bord och står bakom många omtyckta produkter i butikshyllan. Tillsammans 
har vi bestämt oss för att ta ansvar för maten vi äter och jorden vi brukar, alltid med 
morgondagen i åtanke. Som du förstår är utmaningarna och möjligheterna hos oss 
många. Läs gärna mer på lantmannen.com.


