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Årgång 74

På sidan 30 finner ni framsidan till ett av 1914 
års nummer av den dåvarande kårtidningen 
Kultivatorn. Snacka om nostalgi!

Temat för detta nummer är nostalgi, ett tema jag 
själv starkt förknippar med barndomsminnen. När 
jag och mina syskon rullade ner för backar i en grön 
plasttunna. När jag hungrig och otålig skanderade 
”jag vill ha mat”, med besticken vilt viftandes och 
plötsligt fann gaffeln begravd i ena låret. Eller när 
vår hund Tulla-majas valpar rymde ut i friheten, i 
detta fall ut i den halländska skogen. Som tur var 
hade Nallen, den matgladaste valpen, inte orkat 
speciellt långt och detta banade väg för oss att hitta 
övriga valpar. Nostalgi som sagt. Från SLU kan 
jag inte påstå att mina egna minnen sträcker sig 
särskilt långt tillbaka i tiden, jag har faktiskt bara 
upplevt ett år här på Ultuna. Icke desto mindre 
ett fantastiskt år med galna småttingveckor, en 
minnesvärd studieresa och exkursioner som nu när 
jag tänker tillbaka på det, inte lämnade ett ög…
plagg torrt. Men SLU och kåren sitter på en otrolig 
mångfald av nostalgi och minnen, mer än jag under 
mina 21 år på jorden samlat ihop. Bara det att 
Kåren firar 80 år i år. Många själar och händelser 
har gjort avtryck under årens lopp och i det här 
numret av Ultunesaren har historiens vingslag fått 
slå friare än någonsin, när vi dyker ner mot fenomen som propp-år och avelskalendern. Jag 
vill förstås tacka min redaktörs-företrädare Erik för att ha styrt upp två briljanta vårnummer. 
Sedan vore Ultunesaren inget utan de utomjordiskt duktiga medarbetarna som kommit sedan 
senaste numret och gjort ett storartat arbete.
   Ibland får jag för mig att alla mina minnen borde skrivas ner. Att de finns kvar om bilderna 
i huvudet tynar bort. Kanske har vi gjort en precis sådan insats i och med detta nummer, i 
varje fall hoppas jag att du får en trevlig läsning!

Minnen som etsar sig fast
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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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Traditionens ande talar
uti Kåkens gamla salar,
minner om den tid som nu har gått,
manar att vårda vad i arv vi fått.

  ur ”Ultunamarschen” (A. Cronander, R Nordén)

På Ultuna finns tradition och kunskap, vilken utnyttjad på rätt sätt 
kan göra att vi lär oss vad som är väsentligt i livet och hur vi skall 
gå tillväga för att bemästra de bördor som vilar på vår generations 
axlar. Sedan mitten av 1800-talet har här bedrivits utbildning inom 
lantbruksväsendet och även om vi idag har flyttat vårt fokus från de 
uppländska åkrarna till hela vår jord, är visionen fortfarande lika fast 
som leran i detta vackra landskap – vi arbetar för ett hållbart nyttjande 
av naturresurser.

Med detta sagt hoppas jag att ni studenter och alumner som bevistar 
eller har bevistat Ultuna känner av nostalgin och att denna inspirerar 
er i ert arbete. Välkomna hit, välkomna hem!

Välkomna hit, välkomna hem!
Ultuna 3 september 2012. Sorlet som genomborrar den disiga förhöstmorgonen indikerar att något är i 
görningen. En ny skara studenter har anlänt till campus! Genom att välja Ultuna som studieort har de bidragit till 
ett hållbart förvaltande av den jord vi ärvde och således den jord vi sedermera ska lämna ifrån oss. Om detta kan 
ett par strofer ur ”Ultunamarschen” oss lära:

Mattis HERKULES Jansson
Kårordförande 2012

Varje onsdag - Pub kl 19.00
24/10 Spexaudition kl 12-15
27/10 Spexaudition kl 12-15
7/11 Utskottsordförande-dag
10/11 Gåsmiddag
21/11 Ultuna Näringslivsdag
23/11 Återbjudningar
29/11 Novemberkårmöte kl 17

4/12 Utskottsordförande-möte
8/12 Funkisfest
14/12 Verspub
15/12 Luciabal

För mer detaljerad info, håll utkik på mail 
och kårens facebook-grupp.

datum för höstterminen
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Have you ever felt the urge of letting your mind travel back to 
the point where your life was wilder, simpler or just far away 
in the past? Did you drive off the road and delayed yourself to 
reach a place where once something happened? Did you pay a 
thought to someone who is lost to you, while toasting or stared 
into the horizon aiming to reach a certain place or known face? 
If you can find yourself in the middle of the words written 
above it might be that you happen to be nostalgic. Nostalgia is 
a bigger or smaller part of most people’s personalities. 

The ancient Greeks described the idea 2800 years ago. Homer 
wrote about one of his characters, Odysseus, who after being 
away from his home for 20 years finally said “…Therefore I 
long for my home and to see the day of returning”. Later in 
1688 a Swiss scholar, J. Hofer, invented the word “nostalgia” to 
translate the German word heimweh (homesickness) by mixing 
the Greek words nóstos (homecoming) and alga (pain).
 
When I first read the topic for these lines that I am writing, 
I automatically returned to school, sometime in the middle 
of the nineties. Toni, my Castilian teacher, recited again Jorge 
Manrique’s verses in my head: “… cuán presto se va el placer, 
(how quick do pleasures go away), cómo, después de acordado, 
da dolor; (how, after being recalled they pain) cómo, a nuestro 
parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. (How, in our 
opinion, any past used to be better)…” It is surprising how easy 

these verses still come to me. Perhaps it is a nostalgic thing to 
write down this poetry from my childhood, but I cannot find a 
better way of describing what nostalgia is and how, the older we 
get, the more nostalgic we tend to become.  

There are different opinions about nostalgia. The Portuguese-
Galician word saudade has no direct translation to English, but 
it is deeply related to nostalgia and has usually been seen as a 
cause of sadness and a state of depression. On the other hand, a 
team from the University of Southhampton recently published 
an article where nostalgia was pointed to confer psychological 
benefits such as a stronger sense of belongingness, affiliation, or 
sociality. In their study, nostalgic people seem to convey higher 
continuity between their past and their present; they describe 
their lives as more meaningful; and they often indicate higher 
levels of self-esteem and positive mood. 

It is a very difficult task to tell whether human feelings are good 
or bad. Sadness and hatred can be transformed into valuable art 
and even love can be the cause of death. In my opinion there 
is nothing wrong with leaving a part of us living in our past 
and crying a bit, as long as the other part smiling optimistically 
towards the future.   ö

Nostalgia, good or bad?

text Miguel Nemesio Gorriz
foto privat

Miguel Nemesio Gorriz

There are approximately 700 PhD students 
enrolled at SLU at any given time, and each 
year, around 100 new students graduate with a 
Doctor of Philosophy degree. (slu.se)

foto från Stockxchange

A reflection from a Phd-student
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Fado, finanskris och Faro är vad de flesta 
svenskar refererar till Portugal. Faro är 
egentligen endast en indirekt referens 
eftersom det är den stad som man 
oundvikligen hamnar i först om man 
besöker Algarvekusten i södra Portugal. 
Du kan också hamna i Faro för att du 
varit för snål för att betala reguljärflyg 
till Lissabon och istället valde ett 
lågprisflyg. Lissabon är ett bättre ställe 
att åka till i Portugal, såvida man inte 
är rädd för lokalinvånare och en annan 
kultur. Fado är en sorgsen musik som 
används för att framkalla en stark känsla 
av melankoli hos portugiser. Men den 
är även viktig för att locka utländska 
turister till restauranger med dålig mat, 
främst i Lissabon.

Turistnäringen är viktig speciellt under 
hårda tider, som nu under finanskrisen. 
Finanskrisen är en känslig fråga i 
Portugal och många lever på marginalen. 
Frågan är inte svartvit och framförallt 
inte enbart en fråga om lata sydeuropéer. 
Under merparten av det senaste 
årtusendet har vi i Norden varit efter på 
flera områden jämfört med Portugal. För 
att förstå dagens finanskris i Portugal 
och landets nuvarande utmaningar 
måste man ta hänsyn till landets historia 
och kultur.

I början 1900-talet hade Portugal en 
period av ekonomisk nedgång, men 
tack vare en skicklig finansminister 
som senare blev diktator fick landet 
ordning på sin ekonomi. Han hette 
Salazar och regerade landet mellan 
1930-talet och 1970-talet. ”Ordning 
på ekonomin” är ett abstrakt begrepp, 
då diktatorns politik endast ledde till 
att landets tillgångar sparades på stora 
monätera tillgångskonton, istället för att 
investeras i landet och dess befolkning. 
Salazars ovilja att investera i sjukvård 
och utbildning ledde till att många 

Ett land med ena foten i historien, den andra 
i framtiden

människor dog av sjukdomar, samt att 
många aldrig fick lära sig läsa och skriva. 
Bland personer som är 40 år eller äldre 
är det därför fortfarande inte ovanligt 
med analfabetism. Revolutionen 
1974 och landets efterföljande 
demokratisering förändrade Portugal 
totalt. Välståndet ökade, ekonomin 
gick ännu bättre och diktatorns sparade 
tillgångar satsades på folket. 

Även om mycket har förändrats i landet 
sedan 1970-talet är arvet efter diktatorn 
fortfarande ständigt närvarande i landet 
på flera olika områden.  Det är moderna 
västerländska värderingar som står mot 
ett moralt konservativt tankegods från 
åren av diktatur. Två stora problem 
som går att länka till denna konflikt är 
Portugals problem med korruption och 
sin låga produktivitet. En del portugiser 
menar att landet skulle haft samma 
välståndsnivå som exempelvis Finland 
om det inte vore för korruptionen. 
Ett exempel på korruption är att 
partimedlemmar och medlemmar i 
politiska ungdomsförbund har företräde 
till de attraktiva jobben, trots att andra 
icke-medlemmar har bättre kompetens 
eller bättre lämpad utbildning. 

Produktiviteten i Portugal är en 
annan stor fråga och troligtvis är 
ineffektiviteten i landets institutioner 
en av de viktigaste orsakerna till varför 
landet drabbats hårt av finanskrisen. 
Hela samhället präglas av byråkrati, där 
arbetet mestadels går ut på att stämpla 
papper, ge signaturer och låta kunderna 
vänta länge på hjälp. Byråkratin gör att 
vissa tjänster kan ta två till tre gånger 
längre tid än vad de hade behövt göra.  
Att beställa ett helt nytt busskort kräver 
exempelvis två omgångar signaturer, 
väntan på hjälp av kassavärd och ett 
dygns väntan på att ett plastkort ska 
kunna tryckas upp. 

Det stora hoppet för Portugal ligger 
istället hos den nya generationen som 
både är välutbildad, nytänkande och 
har goda kunskaper i engelska jämfört 
med unga i övriga sydeuropa. Några av 
lösningarna på landets problem finns 
i Lissabon hos den agrara fakulteten 
ISA och ekonomifakulteten ISEG, 
som är en del av Universidad técnica 
de Lisboa. Sammanfattningsvis har 
Portugal många personer med bra idéer  
som väntar på att bli realiserade. De 
är till dessa personer som de utländska 
”nödlånen” behöver gå till för att de 
ska göra någon långsiktig nytta i landet 
och för att de senare ska kunna betalas 
tillbaka.   ö

 
text & foto Erik Gullers



Ultuna Näringslivsdag 2012 
På mässan får Du chans att nätverka med spännande företag och  

organisationer, dagen kommer även att erbjuda intressanta föredrag 
och aktiviteter, så missa inte detta!

 Ultuna Näringslivsdag 2012

Kontakt: uls_und@stud.slu.se

genom
Matilda Berghäll, Anna Lenksjö, Caroline Robertsson

 & Sofia Werner Hallgren

Vi ses den 21:a november på Loftet
Hjärtligt välkomna önskar vi i Projektgruppen för UND 2012

Här visas ett litet urval av företagen på mässan:



Vi är på jakt efter nya  
medarbetare!

Vi finns beläget vid Väderstad, ett litet välmående samhälle mitt ute  
på Östgötaslätten. Företaget grundades i början av sextiotalet av jord- 
brukar-familjen Rune och Siw Stark. Idag drivs Väderstad-Verken av  
syskonen Crister, Christina, Andreas och Bo Stark som alla hjälps åt  
att odla sina föräldrars arv. Företaget har idag över 900 anställda i  
tolv länder och en omsättning på 1,7 miljarder kronor 2011.

1962 - 2012

   Väderstad-rött symboliserar styrka, kvalitet  
   och full fart framåt. Under våra 50 år har mängder  
   av nya idéer resulterat i revolutionerande lant- 
bruksmaskiner för effektivare odlingsmetoder. Vi fortsätter att  
expandera och har ett kontinuerligt behov av medarbetare med  
lantbruksbakgrund.

På Väderstad möter du:

• ett företag som tror på idéernas kraft – att allt är möjligt
•  en utvecklande miljö med möjligheter för alla att växa
•  högteknologisk utveckling och modern produktion
•  en växande marknad med många internationella kontakter
•  ett välskött familjeföretag med sund företagskultur 

Vill Du bidra med dina kunskaper och växa tillsammans med oss? 
Kontakta oss på tel 0142-820 00 eller gå in på vår jobbsökarwebb 
vaderstad.com/se/Jobba-hos-oss

www.vaderstad.com
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Småttingveckorna 2012
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Grattis alla vinnare!

foto Frida Fellenius & 
Julia Löf

•	 Småttingtoppen – Gustav Backeus

•	 Kälkracet – Livsmedelsagronomerna

•	 Klasskampen – Mark/växt-agronomerna
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Avelskalendern. denna nödvändiga 
tingest i vårt hem som vi hyser sådan 
hatkärlek till. Inhysningssystemet för 
idolkorten från helvetet med kepsfrilla 
och stirrig blick som ska följa oss i evighet, 
men samtidigt oumbärligt verktyg för 
identifikation av diverse span och slem. 
här är historien om matrikeln som blev en 
avelskalender. 
   Vår historia tar sin början vid förra sekelskiftet, då 
lantbruksundervisningen på Ultuna bedrevs på Ultuna 
lantbruksinstitut som fanns mellan 1848 och 1932. Den 
dåvarande studentsammanslutningen, Ultuna Elevkår, 
sammanställde en matrikel över styrelsemedlemmar, lärare 
och elever vid institutet i tre olika omgångar. Den första 
utgåvan kom 1909, en uppdatering 1919 och en sista 
slutgiltig version över alla institutets årskurser kom 1932. 
Den största anledningen till de stora intervallen är nog 
mängden information. De första matriklarna fungerade 
nämligen lite som dåtidens Facebook. Här fanns den mest 
relevanta information som gick att uppbringa om varje 
person, som till exempel härkomst, vilka skolor man gått 
på och vad man ägnat sig åt i sitt yrkesverksamma liv. 
Matrikeln är häpnadsväckande detaljrik, med tanke på 
att informationssamhället och IT-boomen lät vänta på sig 
många decennier. På sidan etthundra i Ultunamatrikeln 

JUHLIN DANNFELT, Carl Julius. 
F. 29/9 1846 å Holje i Jämshögs s:n, 
Blekinge. Ensk. underv. i Stockh. 
och i Dresden. Kadett vid krigsakad. 
å Karlberg 61-66. Underlöjtn. vid 
Vendes Artillerireg. 66-68. Lantm.-
elev 68. Frielev vid Ultuna lbr.-inst. 
68, utex. 70. Mejerielev vid Tistersta 
mejeri i Västmanl. 71. Utvandrade 71 
till N. Amer. Förenta Stater. Assistent 
vid Rutgers Coll. i New Brunswick 
72. Arr. jordbruk invid New City, 
Rockland county, N. Y. 73. Insp. å 
egendom i samma trakt 74. Red. av 
tidningen Norden i New York 75-
76. Egendomsagent i New York 76. 
››Fruitfarmer›› invid Wineland 77-78. 
Litteratör 79-85. Bokh. på Trossnäs i 
Värml. 85-86. Kassör vid Linköpings 
mek. verkst. 86. Sed. 89 lärare vid 
Skarab. 1. folkh.-skola i Stenstorp. † 
24/2 1900.

1848-1932 hittar vi Carl Juhlin Dannfelt. Hans livshistoria, 
som den beskrivs i matrikeln, hittar ni i rutan här nedan. Läs 
och förundras!
   Man kan lätt tänka att en sammanställning av det här slaget 
var enklare att göra förr eftersom eleverna var färre då jämfört 
med idag, men i den sista upplagan från 1932 listas över 2000 
personer; 1924 elever och 164 lärare och styrelseledamöter. Ett 
riktigt hästjobb med andra ord! Matrikeln finns fortfarande 
kvar och ges ut sporadiskt. Den senaste kom ut 1992 och listar 
även den generationer av Ultunesare och deras nuvarande 
sysselsättnig 
   Under Lantbrukshögskolans studentkår och Ultuna 
studentkårs tid har matrikeln kompletterats med en 
medlemskatalog som ges ut årligen. Under många år 
listades - förutom namn, födelsedatum, program och 
inskrivningsår som finns kvar än idag – adress i Uppsala 
och adress i hemorten. Adresserna är idag ersatta med 
mobiltelefonnummer, till den härstamningsintresserades 
stora sorg. Nu finns ju inte ens ett riktnummer att gå på. 
Den strikta registerformen bestod ända till 1986, men sedan 
kunde inte revolutionen hejdas längre. Fotografierna gjorde 
sitt intåg i medlemskatalogen. En bild säger mer än tusen 
ord sägs det. Om det stämmer låter vi vara osagt, men sant är 
att porträttbilderna förde med sig nya användningsområden 
av medlemskatalogen så till den grad att man 1997 började 
kalla den för avelskalendern. En välkänd myt är att arealen på 
gårdarna var med i kalendern, dock måste vi tyvärr berätta att 
detta är och förblir en myt.  ö

Från friherrar till fotografier

text Julia Löf
foto Elin Stahre
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Mina fyra praktikveckor på kursen 
avancerad agronompraktik tillbringade 
jag på Länsstyrelsen i Uppsala. 
Agronompraktiken är till för att du 
som agronomstudent ska få komma ut i 
arbetslivet och få testa på hur det är att 
arbeta som agronom. Du väljer själv en 
lämplig arbetsplats som är relaterad till 
din utbildning och får sedan vara där 
under fyra veckors tid. Kursen är på sju 
poäng och är berättigad studiestöd.
På min praktik fick jag bevittna både 
magra, skadade, sjuka och döda djur. 
Under perioden uppmärksammades flera 
fall som berörde mig och som fick mig 
att tänka på hur och varför situationer 
av vanvård uppstår. Ofta handlar det 
om människor som själva har det svårt 
psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt, men 
till hur stor utsträckning kan det vara 
en godtagbar ursäkt till att ett djur far 
illa? Hur kan det komma sig att man 
mister handlingskraften, inte längre ser 
omgivningen med klara ögon och inte 
längre månar om det djur man tidigare 
älskat?  Hur kan det ses som en skam att 
be om hjälp? 

Under en sommarvecka i augusti kom det in 17 anmälningar om misstänkt vanskötsel av 
djur till djurskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala. de flesta var befogade.  Att åka ut 
på en anmälan som inkommit innebär att man aldrig vet vad man kommer att hitta bakom 
den stängda dörren. För det är faktiskt i hemmet eller på gården där utomstående normalt 
sett inte rör sig som det mesta pågår, där ingen ser. Uppsala Nya tidning skrev i augusti i år 
att antalet anmälningar om vanvårdade djur ökar i länet. Bara hittills i år har ökningen varit 
40 procent jämfört med motsvarande period de senaste två åren. har det skett en ökning av 
vanvårdade djur eller är det i själva verket så att folk har börjat anmäla mer? 

Två äldre hundar av mindre ras sitter i 
varsin bur tillverkad av kompostgaller, 
den tredje hunden i huset får gå fritt. 
Anmälan gäller burhållning av hund och 
redan när vi kliver in genom dörren kan 
flera brister i djurhållningen noteras. 
Golvet i burarna är täckta av gammalt 
tidningspapper fulla med avföring 
och att hundarna inte rastas utomhus 
är uppenbart. Vid tidig ålder började 
hundarna att kissa inomhus och fick då 
sitta instängda i bur. Tio år senare sitter 
hundarna fortfarande kvar i buren som 
blivit deras fängelse och som endast 
innehåller en liten filt att ligga på samt 
två skålar. Den lösgående hunden är en 
kär familjemedlem som både rastas och 
får bra omvårdnad. Hundägaren valde 
själv att avliva de två fängslade hundarna   
samma dag som besöket ägde rum.       
Tyvärr så förekommer det att hundar 
hålls instängda i bur i hemmet för att de 
kanske kissar inne eller inte håller sams 
med familjens övriga djur. Enligt 1a 
kap. 14§ i Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2008:5) får inte hundar förvaras 
i bur utom vid speciefika tillfällen så 
som vid utställning, i samband med jakt 
och vid transport. 
   När försvann empatin för de mindre 
hundarna? Vad särskiljde den lösgående 
hunden mot de andra två som gjorde att 

den togs väl om hand när de andra två 
fick tillbringa sitt liv bakom galler? 
   Tidigare under sommaren hittades två 
hästar efter en anmälan. Vid besöket 
var den ena hästen kraftigt sjuk i 
fång, den andra troligtvis likaså och 
gick på tåspetsarna och var kraftigt 
smärtpåverkad. Båda hästarna fick 
avlivas. 
   En hund med rörelseproblem hittades 
av en slump i ett bostadsområde, efter 
ett påtvingat veterinärbesök fick hunden 
avlivas och efter röntgen kunde det 
konstateras att hunden saknade både 
höftkula och höftled. 
   Vid ett rutinbesök på en gård 
med nötkreatur hittades döda djur i 
ladugården, vid ett annat besök hittades 
döda duvor på en balkong och vid 
ytterligare ett besök hittades en häst med 
stora sårskador som inte undersökts av 
en veterinär.
   Det påstås att Sverige har en av 
världens bästa djurskyddslagstiftningar. 
Detta ska med andra ord inte behöva 
hända, men ändå händer det, om och 
om igen...   ö

text Elin Stahre
bilder från länsstyrelsen 

När djuren behöver hjälp

Häst sjuk i fång
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medarbetare 
möjligheter ... 
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... att utvecklas i jobbet
Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa rådgivningsföretag!

Våra medarbetare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighets-
förmedling 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 utvecklingen av våra 
medarbetare högt på agendan.

På lrfkonsult.se hittar du aktuella lediga tjänster.



13

Vad var proppåret?
1961 beslutade riksdagen om en ny studieordning. Det 
tidigare praktikkravet skulle ersättas med ett gemensamt 
propedeutiskt år på lantbruksskola, sedermera kallat 
proppåret, som alla genomförde som ett led i utbildningen 
innan de påbörjade sina agronomstudier. Året delades på 
så vis att man tillbringade ett halvår på lantbruksskola och 
sedan ett halvår på en praktikgård. Bakgrunden till beslutet 
var debatten om agronomers minskade praktiska förankring 
i verkligheten. Genom proppåret fick alla studenterna en 
gemensam grund att stå på och bakgrund spelade inte så 
stor roll. Alla fick lära sig. Proppåret bestod ända till 1993, 
då en ny ordning infördes. Från och med 1994 sökte man 
inriktning redan vid ansökan, istället för att som tidigare 
läsa en allmän linje först för att sedan specialisera sig. De 
praktiska kraven togs bort i samma veva. Kritiken mot detta 
blev dock stor, så 1998 infördes 16 veckors obligatorisk 
praktik som en beståndsdel i utbildningen. Inte heller denna 
reform blev långvarig, 2004 avskaffades återigen praktiken 
och ersattes av dagens system med valbara praktikkurser. 

Praktikens roll
Reinhold Kappelmark, Hans Samuelsson och Anna 
Samuelsson är alla tre husdjursagronomer i botten, men 
tog olika vägar efter utbildningen. Hans och Anna driver 
sedan 2004 mjölkgården Kalset Mjölk utanför Skeppshult 

”den praktiska övning i lantbruksarbeten, som förekom, bestod blott i den för varje elev 
obligatoriska grävningen av 15 famnar täckdikning.” 
   Nostalgi är en längtan till ett idealiserat förflutet. Men var det bättre förr? Citatet ovan är 
hämtat ur Traditionens ande talar1 och beskriver synen på praktisk erfarenhet vid Ultuna 
lantbruksinstitut i slutet av 1800-talet. Praktik eller inte är en ständigt aktuell fråga som 
engagerar. Ultunesaren tar dig tillbaka till proppårets guldålder och lyssnar på tre röster 
från branschen.

Proppen - året som försvann

i Småland, men de har även andra erfarenheter. Hans har 
ett förflutet som rådgivare och Anna forskade mellan 1994 
och 2003, då hon disputerade. Reinhold är lärare på Stora 
Segerstads Naturbruksgymnasium utanför Reftele i Småland. 
Hans och Anna var så kallade dispensare, de hade tillgodogjort 
sig proppens kunskaper på annat sätt genom både teori 
och praktik, men Reinhold gjorde proppen på Plönninge 
Naturbruksgymnasium. Alla tre betonar gemenskapen som 
kom av proppen – på gott och ont. Anna och Hans upplevde 
till en början ett visst utanförskap som dispensare, medan 
Reinhold kände en trygghet i umgänget med vännerna från 
proppen under den första tiden på Ultuna. 
   När praktikens roll kommer på tal är det inget snack om 
saken – praktiken är viktig! Anna beskriver sina praktiska 
erfarenheter som en dörröppnare som inte går att läsa sig till: 
”Om man kommer ut som rådgivare från Jordbruksverket eller 
kontrollant från Länsstyrelsen och säger något fel, då tappar 
man respekten. Det tyder på att man inte kan branschen”. 
Hans pekar på betydelsen av en gemensam bas att bygga 
vidare på, vilket ger ökad förståelse för branschen och dess 
förutsättningar. Reinhold är inne på samma spår, men lyfter 
också fram kontaktskapandet som en viktig beståndsdel i 
praktiken. Han menar att det lyfte branschen att driftsledarna, 
lantmästarna och propparna gick på samma lantbruksskolor 
och fick kontakt på ett helt annat sätt än idag. Steget mellan 
teori och praktik i senare yrkesliv blev på så sätt mindre.

Pressklipp från arkivet. UNT 31/10 1957
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Dubbla heltidsarbeten 
Rune minns knappt hur kan kom in i politiken, det började 
redan 1968 i kommunvalet i dåvarande Djurökommun och 
efter år av kommun– och landstingspolitik blev han tillfrågad 
inför valet 2006 om han ville vara med på riksdagslistorna. 
Så blev det och nu är han inne på sin andra mandatperiod. 
Förutom de politiska uppdragen har han också fisket. ”Nu 
har jag legat ute varje natt i 67 dygn. Det blir oftast 16 
timmar på båten och sedan ska allt rensas och filéas, men det 
gör jag i land”, berättar han när han står och filéar dagens 
fångst. Under sommaren arbetar han heltid med fisket och 
nästan all fisk går direkt till restaurangen som hans fru och 
dotter driver. På vintern har han inte längre möjlighet att 
fiska när isen lagt sig, men fram tills dess kombinerar han 
riksdagsuppdraget med fisket. ”Jag brukar hinna med två eller 
tre nätter i båten under veckorna, men arbetet med politiken 
följer med ut i båten. Mobiltelefonen gör att jag är ständigt 
nåbar”, säger Rune. På samma sätt tar han också med sig 
arbetet som fiskare in till stan, på kvällarna i ettan i Solna 
sitter han och lagar nät. 

 
24 timmar om dygnet och 365 dagar om året är rune Wikström, 71 år, moderat 
riksdagsman. Förutom det uppdraget så är han även småskalig yrkesfiskare på heltid. 
han har bott hela sitt liv i skärgården och brinner för frågor rörande fiske och glesbygd. 
Ultunesaren mötte honom utanför hans restaurang och fick ett långt samtal om både 
jakt, fiske och miljöproblem. 

rune Wikström- Småskalig fiskare 
och riksdagsman

Vad är en agronom i tiden?
Debatten om praktikens vara eller icke vara har sin kärna i 
frågan om agronomidentiteten. Vad är en agronom? Förväntas 
samma saker av en agronom idag som för femtio år sedan, 
eller har yrket förändrats i takt med omvärlden? Är det 
värdefullt att behålla en gemensam identitet i dagens alltmer 
individualiserade samhälle? Reinholds uppfattning är att 
förr kände folk i allmänhet någon agronom, de var rådgivare 
som var ”nära folket”. Idag har agronomen blivit mer av en 
byråkrat som är längre ifrån den praktiska verksamheten 
än vad de har varit, menar han. Denna syn bekräftas av en 
undersökning från 2009 av SLU-studenters sysselsättning 
efter examen2. Där är offentlig sektor största arbetsgivaren och 
jordbruk, skogsbruk samt fiske blir tvåa endast om man lägger 
ihop näringarna. 

text Julia Löf
foto Elin Stahre

   När Hans får frågan om varför han tror att proppen 
försvann, funderar han på om universitetet var rädda för att 
skrämma bort potentiella studenter med praktikkrav. Är detta 
ett utslag av en ”identitetskris” som SLU har att brottas med, 
eller är detta en naturlig utveckling mot ett relevant universitet 
i tiden som man bör bejaka? Ett är säkert: vi har inte hört sista 
ordet i praktikfrågan.   ö
Fotnot:
1. Lagerstedt & Saemund: Traditionens ande talar… (1945), s. 
79-80.
2. Ledningskansliet 2009-05-25: Etablering på 
arbetsmarknaden för SLU-studenter. SLU, Dnr 30-1714/09.



text Ida Berg
foto Bondens mat i Uppland

Sälproblemet 
Han berättar hur sälarna förstör mycket av näten men att han 
gör sitt bästa att försöka laga de stora hålen. Just säl är ett hett 
ämne för Rune och frågor rörande rovdjurspolitiken är något 
som han drivit hårt i riksdagen. ”Vi har omkring 4000 björnar 
som det är allmän jakt på, men över 50 000 sälar utan någon 
allmän jakt!”. Att sälen inte räknas till ett av Sveriges rovdjur 
tycker Rune är befängt. ”En säl äter ca 6 kg fisk om dagen och 
Östersjöns sälar tar mer av fisken än vi fiskare! Därför ska man 
inte begränsa fisket innan man begränsar sälen. Forskarna idag 
säger att stammen måste växa sig ännu starkare än de 50 000 
som finns idag eftersom det fanns ännu fler innan gifterna 
(PCB och DDT reds. an,) kom in i havet. Men det tvivlar jag 
starkt på, då jävlar måste det har varit gott om dem! Om det 
fanns ännu fler sälar än det finns i dag så borde det ha blivit 
brist på föda. Tänk själv 6 kg fisk per säl, det är väldigt mycket 
fisk som går åt varje år.” 

Kritisk till miljörörelserna 
Rune tycker att mycket av fiskefrågorna som berörs i media 
idag är styrda av miljörörelsernas åsikter och inte av dem som 
faktiskt är berörda. ”Om naturskyddsföreningen och WWF 
fick bestämma så skulle vi varken ha jordbruk, skogsbruk 
eller fiske i Sverige. De är ta mig tusan emot allt! Jag har 
haft uppgörelser med dem i riksdagen som fått tavlorna att 
svaja, det kan jag säga dig. Det är så många som tror att de 
vet allt men egentligen har de ingen koll på hur det ser ut i 
verkligheten.” 
   Rune berättar vidare hur WWF föreslog att man istället 
för att köpa torsk fiskad i vår närhet, skulle man istället 
importera odlad fisk från Vietnam, vars produktion är vidrig 
för miljön. ”Som att det skulle vara bättre än vår torsk! Om 
man köper fisk från andra sidan jorden, då har man alltså 
visat handlingskraft.” Mycket av det som sades i början av 
torskdebatten har nu ändrats och Rune säger att han inte drar 
sig för att påpeka vem som hade rätt redan från första början. 
   Även om Rune är väldigt kritisk mot miljörörelserna så 
värnar han starkt om miljön. För honom är det inte frågan 
om ett intresse eller tillfällig passion, hela hans livsstil 
genomsyras av tanken på att bruka och inte missbruka jorden. 
Överkonsumtion och slöseri med naturresurser finns inte i 
hans verklighet. 

Rovdjursdebatten 
En annan debatt som rör upp mycket känslor är den om varg 
och björn. Rune tycker att det är en knepig fråga.”Hur man 
än gör så kommer det att vara fel i mångas ögon, men jag 
förstår dem som inte vill ha rovdjur nära. Om man byter ut 
varg mot säl så är det precis som för oss fiskare”. Han tror att 
de som inte varit utsatta för rovdjur på ett eller annat sätt, har 
inte heller en susning om vad det handlar om. ”Vi i riksdagen 
i Stockholm ska inte sitta och bestämma över sådant som vi 

inte förstår oss på. Rovdjurpolitiken måste utgå ifrån de som 
är berörda, därför är det bättre att delegera de frågorna till 
länsstyrelserna.” Personligen tycker Rune att det räcker gott 
med de 210 vargar som riksdagen tidigare fattat beslut om. 
”Det här är något som jag får många mail om, ibland kan det 
vara mailbombningar med flera tusen mail på en dag.” 

Frågor som upprör 
En annan fråga som Rune har drivit starkt är den angående 
ett förbud mot fiske av fet fisk i Östersjön. Livsmedelsverket 
hade beslutat om förbudet eftersom dioxinhalten i fet fisk, 
som exempelvis lax, är för hög. 
   ”Det var mycket debatter och jag insåg snabbt att om 
detta går igenom så kommer det att vara dödsstöten 
för det småskaliga fisket. Jag satte in alla krafter jag 
kunde, men det var såklart många intressen inblandade. 
Naturskyddsföreningen och sportfiskarna tyckte såklart att 
detta var ett bra förslag. Precis innan klockan slog tolv när det 
skulle spikas ringde Andreas Carlgren till mig och sade ‘Rune, 
jag går på din linje’. Beslutet hävdes och fisket fick fortsätta, 
säger Rune och är stolt över att han har lyckats påverka. Själv 
har han ätit fisk från Östersjön varje dag i hela sitt liv och 
”(…) än känner jag inte av någon dioxinförgiftning.” 
   Frågan om ålfiske har också funnits med en lång tid och 
Rune som själv är ålfiskare har mycket att säga om det. Han 
tycker att ålfisket har ett oförtjänat dåligt rykte och att det 
också är något som miljörörelserna har bidragit till. ”Det är 
i kraftverksturbinerna som fiskarna dör. Inte bara ålen utan 
även laxen, 70% av alla laxyngel blir mat till turbinerna. 
Därför är det inte ålfisket som är den främsta boven, det är 
kraftverksindustrin som måste ändras.” Han säger att han inte 
misstror forskningen, men man måste se vilka intressen som 
styr. Mycket av fiskepolitiken styrs från EU, men som Rune 
själv säger så ser förutsättningarn inte likadana ut i Östersjön 
som i Medelhavet. Fiskepolitiken måste regionaliseras, tycker 
han. 
   Rune är en man med många åsikter och han är inte rädd 
för att yttra sig, även om det är lätt att bli missförstådd eller 
ogillad. Tanken på att pensionera sig är för honom helt 
främmande, ”Vad ska jag då göra? Man kan ju inte bara dra 
benen efter sig!” säger Rune och filéar sedan upp den sista 
abborren för denna dag.   ö
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djupdykning bland SMK:arna genom tiderna
Många är de genom åren som under två intensiva veckor fostrat småttingar till 
riktiga ultunesare. Några av dessa hjältars tankar om småttingveckorna får vi ta del 
av här, från kälkrace till en utgrävning av det skitigare slaget.

Namn: Andreas Nordh 
SMK-namn: 
Awkward SchizoMan  
År: 2011 
Program: LARK 
Bästa småttingveckominne: 
Ett favoritminne var sista 
fredagen, innan kälkracet när 
uppdragen skulle presenteras och 
småttingarna gav mig händerna\
handskarna de gjort av gafflar och 
dylikt. Det var enda gången jag 
tappade masken under veckorna. 
Även när vi avslöjade oss efter 
småttingmiddagen var riktigt kul.

Namn: Elin RÄVEN Jansson 
SMK-namn: Agent Sajberlox 
År: 2007  
Program: Ekonomagronom 
Bästa småttingveckominne: 
SMK var mitt första projekt och 
engagemang, så en stor del var 
gemenskapen under småttingveckorna 
med sena nätter och tidiga morgnar. 
Krocketen på första reveljen och 
historiska rundvandringen var också 
väldigt skoj.   

Namn: Patrik TERRIER Hansson 
SMK-namn: Gunther Valack 
År: 2004 
Program: Naturresurs 
(som numera heter biomiljö)  
Bästa småttingveckominne: 
Kälkracet. När jag efter det blev 
skjutsad av min småttingklass från 
Naturresursprogrammet på kälken de 
byggt vid namn Pegasus (f.ö. snabbaste 
nerför kälkbacken), samtidigt som de 
sjöng två låtar de gjort till min ära.  
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Namn: Lovisa Nyquist 
SMK-namn: White Bitch 
År: 2009 
Program: 
Landsbygdsutvecklingsagronom 
Bästa småttingveckominne: 
Ett underbart minne var när 
hela SMK-09 tryckte in sig i ett 
tvåmannatält en halvtimme innan 
morgonreveljen startade, för att sedan 
ta sig ut en efter en. Jag är ganska säker 
på att allas muskler värkte efter bara 
några minuter!

Namn: 
Herman TAJGERRR Nilsson  
SMK-namn: rob-in-da-hood 
År: 2008 
Program: Biomiljö 
Bästa småttingveckominne: 
Min legendkollega, Skenheliga Gittan, 
och jag höll i en lek där Gittan skulle 
förklara att jag skulle dra reglerna varpå 
hon säger: «Nu ska min kollega Her...» 
Hon kommer på sig, och förstår att hon 
håller på att försäga sig. Men istället 
för att vara kylig och snacka bort det 
börjar hon studsa upp och ner och 
stampa med fötterna i marken framför 
småttingarna samtidigt som jordens 
alla svordomar forsar ur munnen på 
henne. Finns ju inte så många killnamn 
som börjar på «Her...». Pricken över 
i är att resten av SMK som står strax 
bakom vänder sig om allihopa på exakt 
samma gång och brister ut i ett asgarv. 
Vad gjorde småttingarna? Skrattade tills 
tårarna rann, givetvis.

Namn: Karin SIGILL Bothén 
SMK-namn: Spadær dump 
År: 2010  
Program: Livsmedelsagronom 
Bästa småttingveckominne: 
Det är svårt att utse ett specifikt 
bästa minne från småttingveckorna, 
dels för att det händer så mycket 
varje dag, dels för att man som 
Väktare var så trött att dagarna flöt 
ihop till slut. Jag talar nog för alla 
i mitt kära SMK 10 när jag påstår 
att hela upplevelsen var ett minne 
som kommer att hålla många år 
framöver. De riktiga godbitarna var 
de spontana händelserna som ingen 
hade kunnat förutse, som ofta bidrog 
till att vi fick bjuda på oss själva å det 
grövsta. Ett eminent exempel på detta 
var när samtliga småttingar av The 
Whipped Cream fick i uppdrag att 
omringa Baizah Poopah och gestalta 
en utgrävning av ni-vet-nog-vad. Det 
var en fin stund när det oförutsägbara 
satte oss på prov att hålla oss för 
skratt. En eloge till Baizah Poopah 
(Stina Burri) som gjorde en stark jag-
får-inte-skratta-insats, vare sig den 
lyckades eller inte. Enkät och sammanställning 

Isak Svedenman
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Klockan är runt midnatt och regnet slår mot rutan när jag 
kör mellan de skånska fälten och spanar. Plötsligt känner 
jag hur luften i bilen fylls av en jordig doft och ute på ett av 
fälten ser jag lamporna från de stora ekipagen. Nu måste jag 
ha kommit rätt tänker jag och stannar bilen. 
   För att jag verkligen ska förstå det speciella med findusärtor 
har jag bokat en träff med delar ur trösklag tre ute i fält. 
Äntligen får jag kanske svar på mina funderingar. Jag hälsar 
på grabbarna som möter mig vid vägen och vi sätter oss 
i en barack för att kunna prata utan att bli genomsura av 
regnet. Över en kopp kaffe berättar gruppledaren Mikael 
Nilsson kortfattat hur hela produktionen går till. Findus 
har som policy att det inte ska gå mer än tre timmar från 
skörd till frysen, på så sätt bevaras ärtornas egenskaper på 
bästa sätt. Därför finns det bara odlingar i Skåne, fabriken 

Finduströska, vad tusan är det? 
På en av de första föreläsningarna vi hade 
möttes jag av ett nytt ord. ”har någon här 
kört finduströska?” frågade föreläsaren 
och några i salen räckte upp handen. 
”Finduströska, vad tusan är det? Och 
varför är det bara skåningar som räcker 
upp handen?” tänkte jag för mig själv.  
Efter den dagen har ordet dykt upp lite 
varstans, varje gång har jag känt mig som 
ett frågetecken.  Vad är det egentligen för 
speciellt med Findus och ärtor? 
det bestämde jag mig för att ta reda på. 

ligger nämligen i Bjuv på den skånska västkusten. Findus 
bestämmer när odlaren ska så ärtorna och allt är väldigt 
kontrollerat, på så sätt hinner grödorna mogna i olika takt 
och skörden blir lättare att planera. Skåne är uppdelat i 
fyra trösklag, från Bjäre i norr runt hela kusten upp till 
Kristianstad. Det sker ständiga provtagningar på fälten och 
när det är dags för skörd åker trösklaget dit och skördar, 
ibland är passen upp till 16 timmar långa. ”Det finns inget 
liknande i jobb i Sverige, med trösklag som åker runt på 
det här sättet. Det blir en bra gemenskap bland oss i laget, 
med ganska mycket skitsnack i radion” säger Mikael och 
skrattar medan de andra instämmer. Jag frågar om de 
känner många som arbetat för Findus och alla nickar, ”det 
är något de flesta bonnapågar provar på” svarar Mikael. När 
jag frågar om de trivs med sommarjobbet svarar de att det 
kan vara lite slitigt ibland eftersom det ofta är långa pass 
på obekväma arbetstider, men gemenskapen och lönen gör 
att det är värt det. ”Redan i våras kliade det i fingrarna för 
jag ville ut och köra!” säger en av grabbarna och de andra 
skrattar till lite och instämmer. Jargongen i baracken är 
ganska hård men vänskaplig och jag får höra historier om 
felsägningar på radion, bonnatöser och halvgalna körningar. 
Jag märker att de alla verkar trivas och trots att det är sent 
är humöret på topp. 
   Efter en visning av själva tröskorna tittar jag på klockan 
och ser att den redan är 01.00, nästa del av lag tre 
kommer snart till fältet och de som jobbat sedan 16 på 
eftermiddagen får äntligen åka hem och sova. 
   Det här är alltså vad som är speciellt med findusärtor, 
tänker jag för mig själv när jag går mot bilen genom det 
leriga fältet och känner den starka doften av ärtor medan 
jag ser hur maskinerna bakom mig kör vidare.   ö

text Ida Berg
foto Johan Knutsson

Här står maskinerna 
vackert uppradade i det 
skånska morgonljuset
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Vill du prata skog med  
någon som förstår?
Hos oss finns 230 experter på skog- och lantbruk. 
Alla delar ditt intresse för de gröna näringarna och kan skog på sina fem fingrar. 
Tillsammans har de koll på allt som händer i Skogs-Sverige. Välkommen in 
till något av våra kontor så berättar vi mer.
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Lantbrukshögskolans agronomkurs med inskrivningsår 
1952 har firat 60-årsjubileum. Av årskursens 
medlemmar deltog 16 st. Jubileet började med lunch 
på Ultuna med SLU som värd genom prorektor 
Lena Andersson-Eklund, som sedan fortsatte med att 
informera om SLU:s verksamhet.  En promenad på 
Campus följde,  ledd av bitr. kommunikationschef  
Kjell-Arne Nilsson. Därefter berättade Ultuna 
studentkårs ordförande Mattis Jansson om kårens 
verksamhet samt bjöd på kaffe med tårta. Dagen 
avslutades med kamratmiddag på Sunnersta Herrgård. 
Efterföljande dag ägnades åt besök på SLU:s 
anläggning för husdjur på Lövsta samt sight-seeing i 
Uppsala med omgivningar, vidare beskådades Uppsala 
från ovan från altanen på Uppsala KK. Det hela 
avslutades med lunch på Sunnersta Herrgård och med 
kamratlig samvaro, där det 60-åriga kamratskapet 
särskilt prisades!   ö

Småttingpraktikanterna fick tag i självaste Lilli 
Bi och lyckades trycka upp både henne och 
hennes praktikant, Spengummi, mot väggen. 

Lilli är uttryckligen besviken över sin följeslagare. ”Han är en 
dålig praktikant, duger bara till att diska” muttrar hon och 
tillägger att han absolut inte har någon framtid hos SMK. ”Hans 
ögon tittar ständigt fram och han är ohvist oklädd” dånar Lilli 
som, den hårda fasaden till trots, då och då under pratstunden 
bränner av ett sprakande leende. De verkar i själva verket 
tycka mycket om varandra, men Lilli dementerar bestämt alla 
romansrykten med kommentaren: ”Jag sover själv!”   ö

Lilli Bi
Ålder: ”Skit i det du!” (precis fyllda 60 månader reds. Anm.)
Sysselsättning: anställd hos ”Generalen ser dig”
Hemort: Mumindalen
Favoritplats på Ultuna: ”Där småtting inte är.”

Spengummi
Ålder: Ohvis
Sysselsättning: SMK-prao
Hemort: ”Där Lilli är.”

Årskursare 52 samlade kring Bengt JERKA Gustafsson, sittande 
på ”Plugghästen” konstruerad av Linné. Fr.v: Nils SIGMA 
Ekström, Gösta BUMLE Oscarsson, Brita NYMPHA Åhman, 
Lars-Erik  STICK Andersson, Arne TRÄSK Myrehed, Hans-Erik 
MALEN Nilsson, Gunnar LABER Gummesson, Joseph DÓDI 
von Polgar,  Sven Johan BORST Persson, Torsten PROSIT 
Andersson. Sture SMIL Karlberg, Arne SLAGAN Johansson, 
Inge POÄNG Håkansson, Karl-Erik KNODDEN Larsson, 
Birger URAN Svensson.

Årskursjubileum på Ultuna

text Birger URAN Svensson 
foto Jenny Svennås-Gillner 

text & foto Julia Marcopoulos, 
Sofia Carlfjord &
Thomas Eliasson

Mot väggen – Lilli Bi
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”Vemodig men njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till 
något förlorat” (Nationalencyklopedin). De flesta drabbas 
emellanåt av nostalgiska känslor, ett trånande efter det gamla 
och förflutna, oavsett vilken tid det är vi längtar tillbaka 
till. Ett härligt och mycket effektivt sätt att nostalgiskt 
blicka tillbaka till svunna tider är genom att se en riktigt bra 
film. Valet av film beror givetvis på vilken sorts nostalgisk 
upplevelse man önskar få. Efter mycket grubblande har 
jag dragit slutsatsen att nostalgifilm kan delas upp i två 
kategorier. Å ena sidan har vi de filmer som fångat en viss 
tidsanda, å andra sidan de filmer vi förknippar med egna 
nostalgiska minnen - i de allra flesta fall barndomsminnen.  
   Filmer som lyckats med att visa en viss tidskänsla 
är att rekommendera för er som vill ha en genuin 
nostalgiupplevelse där ni i samband med filmtittandet 
kanske även kan minnas den gångna tiden. Om ni vill 
uppleva tiden ”på rikigt” föreslår jag givetvis att ni tittar på 
en film som faktiskt inte bara utspelar sig i en svunnen tid 
utan också är gjord i en svunnen tid. Då de flesta studenter 
tillhör 80- och 90-talistgenerationen kan jag rekommendera 
svenska 90-talsproduktioner som Sunes Sommar (1993), 
Fucking Åmål (1998), Adam och Eva (1997), Ogifta 
par – en film som skiljer sig (1997), Tic Tac (1997) och 
Vinterviken (1996). Inte heller att glömma är serier som 
Mysteriet på Greveholm, Eva och Adam, Skärgårdsdoktorn 
och Skilda Världar. 
   Frågar man de äldre generationerna, vilket jag givetvis 
gjort, blir man bland annat hänvisad till Hasse och Tage 
(Hans Alfredsson och Tage Danielsson) som producerade 
filmer under 60-, 70-, och 80-talet. För de yngre 
generationerna är de förmodligen mest kända för Sagan om 
Karl-Bertil Jonssons julafton (1975). Men de flesta har nog 
också sett komediparet i Saltkråkans Skrållan, Ruskprick och 
Knorrhane (1967). De har emellertid gjort mycket mer än så 
och rekommenderade filmer är Äppelkriget (1971), Picassos 
äventyr (1978) och Den enfaldige mördaren (1982). Dessa 
filmer i sig själva är inte de bästa om man vill se 70- och 
80-talet på film, men visst inbringar de en känsla av den 
tiden med musik från Evert Taube och skådespelarinsatser 
från folkkära svenskar som Martin Ljung, Gösta Ekman, 
Monica Zetterlund och Per Oscarsson. 
   När man pratar om äldre svensk film ska man inte heller 
glömma 80-talsproduktioner som filmerna om Jönsonligan 
och Lasse Åbergs filmer om Stig-Helmer.  
   Den andra kategorin nostalgifilm är de som inte 
nödvändigtvis fångat en viss tidsanda, men som genom sin 
blotta existens kan ge oss en känsla av nostalgi och ”den 
gamla goda tiden”. Vilka dessa filmer är är högst personligt 
då vi alla har och har haft olika filmtittarvanor. Du 
kanske kan ta en stund och reflektera över vilka filmer du 
förknippar med nostalgi.  

   Som barn av 90-talet tror jag att jag talar för mig och många 
i min generation när jag säger att de klassiska Disney-filmerna 
(svensk dubbning) ligger många av oss varmt om hjärtat. Det 
är personligen en ytterst nostalgisk upplevelse att få sätta på 
Den Lilla Sjöjungfrun och sjunga Havet är Djupt eller att se 
Lejonkungen och gråta en skvätt.  
    Men att den ursvenska urnostalgin förknippas med Astrid 
Lindgren tror jag de allra flesta, oavsett generation, kan hålla 
med om. Här hittar vi filmer med både stark tidsanda som 
kan ta oss tillbaka i tiden och filmer som bara påminner oss 
om den nostalgiska barndomen. Så många filmer som får våra 
nostalgihungriga hjärtan att slå ett extra slag. Här behöver 
jag knappast rekommendera några, vi har alla våra personliga 
favoriter. Höstmörkret är på väg, filmens tid är snart kommen 
så min enda starka rekommendation är att leta fram era gamla 
Lindgren-favoriter och njuta av dem. De jag själv tänker se i 
höst är bland annat Barnen i Bullerbyn, Pippi Långstrump, 
Saltkråkan och Ronja Rövardotter. 
   Nostalgikänslan är något väldigt mänskligt. Idag tittar vi 
tillbaka och suckar åt det ljuvliga 1900-talet. Kommande 
generationer kommer utan tvekan att titta tillbaka på idag 
och sucka lika djupt. Med säkerhet är det genom film som vi 
kommer ha våra nostalgiska upplevelser även långt framöver.  

text Hanna Bjärnlid

Svensk filmnostalgi

En söndagskväll kan det vara läge att tända ljus och gotta 
ner sig i soffan för lite filmnostalgi.
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Gunilla LAJKA Ström
Maria AERTAN Andersson
Mattis HERKULES Jansson
Herman TAJGERRR Nilsson
Julia PANTHERA Fransson
Johanna KANTDRA Lindgren
Louise SNEJK Malmgren
Isak POKER FACEÖhrlund
Jenni KOLLIBRIE Nordenskjöld
Louise Valentin
Carl-Johan MYKOBHIZA Pettersson
Veronica Abrahamsson
Lisa Holmqvist
Elin Svedberg
Ulrik Granath
Gustaf Jansson
Sara SAFIR Andersson
Lottie Björkegren
Åsa Andersson
Frida FRANZ-JÄGER Thorstensson
Helena Andersson
Hanna Johansson
Axel Andersson

Jenny Knutsson
Brage Frick
Tobias FOTÓN Neselius
Maria KNOP Schück
Sofia NORRSKEN Åström
Alexander ALPHA Falk
Kristina Forssbeck
Cecilia A´KANON Nilsson
Linnea Aronsson
Johanna Hedlund
Rebecca Servin
Tina Olsson
Sofia Eriksson
Sophie SAGA Santesson
Viktor ROCKSTAR  Danielsson
Jennie Söderberg
Heléne Sundelin
Maria PIFF Hamberg
Arvid NÄKKEN Landgren
Victoria EXCELLENT Ragnmark
Helena VOLTA Ström
Marielle Jorda
Jenny Bengtsson

Susanna Olsson
Linnea Ingesdotter
Kristina Nygren
Kerstin Kempe
Paulina Norup
Pernilla Norberg
Lars-Johan Mattsson
Arvid Lindgren
Anders Dahlsjö
Lina Olsson
Cornelia Andersson
Eleonor Martinsson
Cecilia Stattin
Camilla Nyman
Tellie Karlsson
Elina Eriksson
Ulrika Svensson
Tove Månsson
Maria Fors
Linnea Rudbäck
Anna Wallby
Fredrik Söderberg
Maanvee Mirakhur
Renée Sjödin

Ett jättestort grattis till alla examenstagare vårterminen 2012!
Tack till alla som deltog under den fantastiska vårbalen 2012

Hej Jyns!
Hur många småttingar har det funnits 
genom åren och vilka småttingar har 
varit de värsta?

Jyns svarar
Självklart har det funnits alldeles för 
många småttingar, sådana ohvisa saker 
borde inte finnas överhuvfudtaget. Men 
då det verkar vara ett återkommande 
fenomen på våra fagra ängder varje 
höst är det de småttingar som skändar 
våra marker, traditioner och hvisa 
modersystrar och phaderbröder som är 
de värsta.

Fråga Jyns är Ultunesarens 
frågespalt. här kan du ställa 
frågor om allt mellan sol 
och gyttja. Kan kossor resa 
sig efter att man vält dem? 
Vad händer efter döden? 
Eller vart tog den där svarta 
jackan vägen som jag 
glömde på Älgmiddagen? 
Jyns har svaret, så maila din 
fråga till honom på Jyns_
Ultunae@hotmail.se

Fråga Jyns
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När jag berättar för folk att jag seglat över Stilla Havet så 
kanske en hel del tänker sig att man seglar sin båt över ett 
öppet hav för att komma fram så fort som möjligt. För mig 
har dock äventyret hela tiden gått ut på att komma till de små 
öarna, långt bort ifrån allt vad civilisation heter och helst utan 
landningsbana, så att den enda möjligheten till att hälsa på är 
om man tar sig dit för egen maskin. Därför föll valet, efter ett 
tre veckor långt besök i Tahitis industrihamn för reparationer, 
besättningsbyte och bunkring av bränsle och mat, att ta sikte 
på Mahiniki. Ön är den nordligaste av Cooköarna och får 
endast besök av tjugotalet långseglare och tre fartyg med 
förnödenheter per år.  
   Det var en varm måndag eftermiddag, eller ja, alla 
måndagseftermiddagar är mer eller mindre varma när man 
befinner sig så nära ekvatorn, som vi drog upp vårt ankare och 
satte en nordvästlig kurs. 
   Vi lämnade Franska Polynesien och var äntligen på väg mot 
nya äventyr. Vi fick en fin och snabb seglats med mycket vind 
och bra väder. När vi på fredag kväll skymtar Mahiniki är det 
för sent att gå igenom revöppningen, då det är väldigt dåligt 
utmärkt och vi behöver fullt dagsljus för att se alla farligheter 
under ytan. Därför kastade vi ankare precis utanför revet, i 
skydd för havets vågor. Som belöning åt oss själva lagade vi en 
god middag och drack en del vin, vilket i samverkan med en 
stillastående båt, vaggade oss till en hel natts oavbruten sömn. 
Morgonen därpå vaknade jag och på väg ut på däck blev jag 
något förvånad av att möta en främmande man i sittbrunnen. 
Något generad i bara underkläder, försökte jag ta reda 
på varför han valt att slå sig ner i min farstu denna tidiga 
morgon. Det visade sig att han troligtvis suttit och tittat 

Ni trogna läsare av Ultunesaren minns ju såklart artikeln i föregående nummer, “I väntan 
på land”, där jag skrev om hur det var att segla 5000 km över öppet hav innan vi siktade 
den första ön i Polynesien. Efter det har jag fått en hel del frågor om resan och kände mig 
manad att skriva en liten uppföljare. 

Mahiniki - en bortglömd söderhavsö

på oss en ganska bra stund där vi låg och sov och var nog 
lite uttråkad när vi äntligen vaknade. Tydligen har de inte 
samma tankar om hemmets sfär som vi västerlänningar. Han 
hade varit ute på en tidig fiskerunda och var såklart nyfiken 
på vem som kommit på besök till hans avlägsna ö. Det 
visade sig efter en stund att han dessutom var både tull- och 
immigrationstjänsteman, vilket inte var min första tanke när 
jag mötte hans något slitna och vilda uppsyn. 
   När han efter en kopp kaffe erbjöd sig att lotsa oss in genom 
revet, så vi tyckte inte längre att den uteblivna knackningen 
var något att hänga upp sig på. 
   Väl inne i Atollen, säkert ankrade framför byn där det bor 
hela 120 personer, började vi gå igenom pappersarbetet för 
att klarera in. Ni vet det som man brukar göra på flygplatsen, 
med stämpel i passet och så vidare. Tydligen var vi tvungna 
att spruta båten med insektsgift innan någon fick ta sig 
iland. Det dröjde halva dagen innan en ung man ifrån 
“karantänmyndigheten” kom ut med en flaska insektsspray, 
samma märke man köper i vilken mataffär som helst i 
Australien. Några snabba sprayningar i salongen och vi kunde 
känna oss säkra på att vi inte förde in några sjukdomsbärande 
insekter! 
   Det är alltid spännande att komma till nya platser när 
man är ute och reser och förstås lite speciellt är det när 
man kommer till en isolerad ö, där invånarna inte direkt är 
bortskämda med besökare. 
   Europeiska missionärer har under 1800-talet och framåt 
varit flitiga med att besöka dessa trakter och på många 
ställen är man djupt religiösa. Vi blev direkt inbjudna till 
gudstjänsten, bara vi hade på oss långa byxor och skjortor 
med krage i den nästan 40-gradiga värmen. Ingen av oss är väl När händerna var fulla bar Tini Ford fisken i munnen
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direkt troende, men man vill ju uppleva 
det typiska för alla platser, så vi tackade 
såklart ja. Dagen efter rodde vi in till 
ön för att delta i ceremonin. Utanför 
kyrkan fick vi skaka hand med pastorn 
och lite andra viktiga personer i byn. 
Av gudstjänsten förstod vi inte ett ord, 
men taket på kyrkan lyfte när de sjöng 
sina sånger fyrstämmigt, se där vad 
obligatorisk söndagsskola kan göra för 
sångrösten.  
   Efter gudstjänsten blev vi inbjudna 
på fika hemma hos Tini Ford, en 
mycket trevlig man som nog de flesta 
byinvånarna såg upp till, han hade 
tidigare varit förtroendevald. Han 
berättade lite om livet på ön och visade 
bilder på sina barn som var utspridda 
över världen. Han bjöd också med oss 
på en fisketur dagen därpå som vi glatt 
tackade ja till. Under natten råkade 
vi dock ut för en av de allvarligaste 
incidenterna på resan. Det hela började 
med att vi på kvällen släppte ut mer 
ankarlina då det gör att ankaret sitter 
säkrare. Det vi inte tänkte på var att 
det fanns korallhuvuden som stack 
upp ifrån bottnen som vi inte kunde 
se. Klockan två på natten väcktes vi av 
en stor smäll, och när vi sprang upp på 
däck märkte vi att vi hade drivit in till 
land och slagit emot stenarna. Snabbt 
försökte vi starta motorn, som så klart 
hade bestämt sig för att inte gå igång 
just när den behövdes som mest. Phil, 
vår australiensiske mekaniker, satte i all 
hast igång med att få fart på den gamla 
Volvo-dieseln. Jag har varken förr eller 
senare sett honom jobba så snabbt, men 
det kändes ändå som en evighet innan 
vi fick fart på maskineriet där vi låg och 
smällde i stenarna för varje våg som kom 
in till stranden. Min farhåga, förutom 
att vi skulle slå hål på skrovet, var att 
vi skulle spolas upp så pass långt att vi 
inte skulle kunna dra oss loss för egen 
maskin. Vi blev lättade när jag hyfsat 
enkelt kunde backa ut ifrån stranden 
efter att Volvon puttrat igång. Skärrade 
försökte vi återgå till någon slags sömn. 
   Dagen därpå inspekterade vi skrovet 
och tursamt nog var hon relativt oskadd 

undertill, endast lite färg hade nötts av. 
När vi förklarade situationen för vår 
nya vän Tini kom han snabbt ut för 
att hjälpa oss leta rätt på det förlorade 
ankaret. Han och hans fiskekamrater 
hade tidigare haft pärlfarmar och var 
vana fridykare. De tre kom ut i en liten 
båt och när vi såg kroppshyddan på en 
av männen som måste vägt över 150 
kilo, blev jag inte helt övertygad om 
hans dykförmåga. Ett djupt andetag 
och ner i vattnet så var han försvunnen 
i nästan två minuter. När han väl kom 
upp lät det som om han skulle hosta 
upp sina lungor. Kedjerökare som han 
var, simmade han bort till båten och 
fick skickat till sig en rullcigg som han 
låg och rökte i vattnet innan det var 
dags att på nytt ta ett djupt andetag. Jag 
hade inte så stora förhoppningar när jag 
först såg de tre stora karlarna komma 
till vår undsättning, men efter en stunds 
letande hade vi både hittat och dragit 
upp ankaret.  
   Nu kändes det ännu mer angeläget att 
hjälpa till på deras fisketur. Det hela gick 
till så att de gick längs revet och spände 
ut ett nät. Vår uppgift var att skrämma 
upp fiskarna och få dem att simma in i 
fällan. Sedan gick de och plockade ihop 
fiskarna och så upprepade vi proceduren 

en bit bort. Tini hade tidigare berättat 
att han gärna åt sköldpadda och när jag 
såg att en fastnade i nätet, fick jag en 
liten klump i halsen. Som tur var tyckte 
han den var för liten och lät den simma 
vidare. När vi senare satt och rensade 
fiskarna vid stranden skar Tini ut levern 
och åt som lunch, ingen av oss var sådär 
värst sugen på att prova. Vi hade inte 
tänkt stanna så länge, men folk var så 
gästvänliga att vi blev kvar i tio dagar. Vi 
fick under vårt besök lära oss att pengar 
inte nödvändigtvis var den viktigaste 
handelsvaran. Vi bytte bland annat 
fiskelina mot lite pärlor och installation 
av Acrobat Reader mot en bit tonfisk.
   En annan rolig incident var när vi 
satt tillsammans med några bybor och 
rensade fisk och ett gäng revhajar kom 
nästan helt upp på stranden för att äta 
inälvorna vi slängde åt dem. En liten 
flicka som lekte i närheten sprang ner 
och drog hajarna i stjärten, varpå hon 
fick en liten tillsägelse av sin moder. 
Precis som ett svenskt barn som drar 
hunden i svansen. Det var med vemod 
vi kastade loss och seglade ifrån detta 
fantastiska ställe där det kändes som om 
tiden stod still.   ö

text & foto Oskar Frelin

Roendes på väg in till 
söndagsgudstjänst

Kaotenen själv styr 
båten medans vi 

blir lotsade genom 
revöppningen av vår 

nya vän
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tillagning

Blötlägg ärtorna i kallt vatten i minst 6 timmar.  
Slå bort blötläggningsvattnet och koka upp ärtorna i nytt vatten och salt. Skumma av, dvs ta bort lite av skummet som bildats på 
ytan.  
Hacka löken och tillsätt den och buljongen i soppan. 
Lägg i revbenen.  
Koka under lock tills ärtorna är mjuka, ca 1 h. Smaka av med kryddor. Späd med mer vatten om soppan är för tjock. Är soppan 
däremot för tunn, fortsätt koka utan lock. 
Ta upp fläskbiten och ta bort köttet från benet, dela det i bitar och lägg fläskbitarna i soppan igen.  
Tillsätt grovriven morot och låt allt koka i ca 3-5 minuter. Avnjutes bäst med god senap och en skinkmacka! 

Mat för en hungrig Ultunesare
Att bli student innebär för många att för första gången i sitt liv vara tvungen att laga sin egen mat. För vissa så blir det 
ett roligt inslag i vardagen att få tillfälle att vara lite kreativ, men för många så blir det istället ett bekymmer varje gång 
hungern kommer smygandes, ”jaha, vad ska jag äta idag då?”. Vi studenter har också oftast en liten budget men en önskan 
om att äta bra och god mat. Klimatfrågorna är också ständigt närvarande i mångas liv och med allt detta i åtanke startar 
Ultunesaren därför en receptföljetång: Billiga, goda och säsongsanpassade husmansrecept för hungriga studenter! Att äta 
säsongsanpassad mat innebär för oss i Sverige att välja råvaror efter vad som är i säsong för de svenska bönderna, på så sätt 
minskar både transporterna och utsläppen från till exempel växthusodlingar. För att få koll på vilka råvaror som är i säsong 
just nu så kan man ladda ner appen ”säsongsmat”, då har man alltid rätt information nära till hands.   ö

Ärtsoppa höst
Ingredienser

4 portioner

0,5 kg gula ärtor 

1,5 liter vatten

2 gula lökar

2 msk grönsaksbuljong

2 tsk salt

1 större morot 

timjan/mejram/ingefära efter smak

En bit fläsk med ben, tillexempel 1-2 revben

text Ida Berg
foto Krister berg

TIPS: Köp revben och dela 
dem, så att det är styckvis 
innan du fryser in dem. Enkelt 
att lägg i en soppa så att den 
blir mustig och god!
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En kylig onsdagsmorgon i september 
samlades ett gäng glada och nyfikna 
Landsbygdsutvecklingsagronomer 
i Uppsala för att påbörja resan ner 
mot Blekinge och årets upplaga av 
Landsbygdsriksdagen. Vi var inbjudna 
som deltagare och funktionärer. 
På bussresan stannade vi till på 
Wirumsgård som visade sin gårdsbutik, 
ladugård och glasstillverkningen gjord 
på mjölken från gårdens egna Jerseykor, 
här blev det även provsmakning av 
gårdens glass. På den första kvällen 
inkvarterades vi vid havet en bit sydost 
om Ronneby. Årets Landsbygdsriksdag 
hade sitt centrum på vackra Ronneby på 
Ronnebybrunn. Landsbygdsriksdagen 
är något som återkommer vartannat år 
och nästa gång är det Gävleborgs tur att 
stå för värdskapet och organisationen. 
Hela Sverige ska leva har som vanligt 
huvudansvaret under riksdagen. Så vad 
handlar en riksdag där landsbygden är i 
fokus om? Årets tema var ”Hur bygger 
vi landet och vem gör jobbet? ” 

Äventyret Landsbygdsriksdagen 

Det finns så mycket att berätta eftersom 
riksdagen håller på i fyra dagar och 
under den tiden är det massor med 
möten, samtal, utbyten av tankar, 
idéer och kunskap mellan människor 
som mötts förr och nya bekantskaper. 
Fokus var självklart på landsbygden 
och den roll den spelar idag och vikten 
av att den fortsätter att bestå och 
frodas även in i framtiden. Dessutom 
var det seminarium på olika teman 
där organisationer och deltagare 
har möjlighet att i mindre grupper 
utbyta tankar, åsikter och idéer. Alla 
kommuner hade kommunprogram 
och fick självklart besök av nyfikna, 

engagerade och kunniga människor. På 
kvällen bjöds det på lokal producerad 
mat i massor, vilket för mig innebar att 
jag provade rökt ål för första gången, 
supergott! 
   Vem är intresserad och deltar i 
landsbygdsriksdagens samtal? Förutom 
en del inbjudna politiker så är det 
enkla svaret alla som vill leva, verka 
och bo på landsbygden eftersom 
landsbygdsutveckling handlar om frågor 
som bredband, service, skola, affärer, 
integration, infrastruktur, äldrevård, 
vindkraft, energi, ungdomar, idrott med 
mera. Helt enkelt det mesta som man 
i staden ser som självklart, men som 
landsbygdsbor behöver ta tag i med egna 
krafter för att få tillgång till. Känslan är 
att all utveckling eller förändring börjar 
i bygderna på den lokala nivån för att 
sedan växa sig större och så småningom 
bli global. 
   De agronomstudenter från 
inriktningen landsbygdsutveckling 
som var med har facebookat, bloggat, 
twittrat, hållit i seminarium och deltagit 
i samtal och diskussioner. All har 
deltagit aktivt, ”syns man inte så finns 
man inte”. Vad tar jag då med mig hem 
efter landsbygdsriksdagens intensiva 
men roliga och lärorika dagar? Förutom 
samtal med bland annat Magnus 
från jordbruksverket, Mjällby AIFs 
klubbdirektör Jörgen som pratade om 
sin organisation ”Listerlandets stolthet”, 
en samisk kvinna hemmahörande 
utanför Jokkmokk. Jag såg mängder av 
foton, hade möten, var på gårdsbesök 
både under kommundagen och 
på ner resan. Jag tar med mig det  
engagemang, entusiasm, jävlar anamma 
stämningen som tydligt kan påvisas i 
”Doroteaupproret -Nej till nedläggning 
av vårdplats i Sorsele & Dorotea o 
ambulans i Åsele & Malå”. Är det 
verkligen skäligt att inte få den vård som 
behövs i dagens Sverige enbart för att 
man bor i Norrlands inland? Viljan att 
förändra synen och attityderna om och 
mot landsbygden har jag tagit med mig 

och det börjar här med oss. 
   Det finns alldeles för mycket att 
berätta om vad som faktiskt skedde för 
att det ska få plats i den här artikeln. 
Trots det så måste vi inse att utan 
vår landsbygd stannar Sverige och 
ingenting skulle vara så som vi känner 
till vår natur. Inga öppna ängar och 
skogsgläntor eftersom betesdjuren 
skulle försvinna. Ingen god glass från 
Jerseykornas mjölk och inga platser 
att turista på förutom i staden. Inte 
heller möjligheten att driva företag 
eller bosätta sig på landsbygden. Så 
många platser som skulle bli öde och 
så mycket av vår svenska historia skulle 
bli bortglömd. Självklart är det inte av 
nostalgiska, eller hälsomässiga skäl vi 
måste ha en fungerande landsbygd som 
frodas och mår bra. Vi behöver den för 
dess egen skull och för vad som skulle gå 
förlorat utan möjligheten att få vistas i 
vår fantastiska natur. För att fler ska få se 
de möjligheterna måste en del attityder 
förändras om landsbygden så att det inte 
längre skall vara ett negativt uttryck att 
vara lantis.   ö

text & foto Elin Hermansson
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DO YOU WANT TO PARTICIPATE?

Jumble the letters in the yellow squares 
and form the correct solution! 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 November 1, 2012. Good luck!

ACROSS (the way migratory swallows fly)
 1 chunk (of concrete)
 5 writer Eliot’s initials
 7 2 DOWN: Look, my liege!
  A.s.o.U.P.: _______!
  S.G.t.P.: _______!
  2 DOWN: _______!
  m.t.s.P: It’s only a model.
  A.s.o.U.P.: Shh!
 9 out alternative?
10 physician’s practice of information flow? 
11 classic spoof company
12 Nobel laureate Kenzaburo’s given name
13 __ amo
14 Port ___, capital of Vanuatu
15 makes ~ of t
17 __ du lämnade mig nu (2007)
18 2 DOWN’s strong suit?
20 @
21 Swedish étude?

DOWN (the way swamp castles burn)
 1 symptom of nerve irritation  
 2 he whose favourite colour is blue: “Eh … could
  someone give me a push?”
 3 before noon (Lat.)
 4 he who joined the K.o.t.R.T. first: “There are
  ways of telling whether she is a witch.”

 5 4 DOWN: “… and that, my
  liege, is how we know
  the Earth to be banana-
  shaped.”
 6 enjoyed live feed online
 8 lutetium to a chemist
16 you to a German

quest completed  by T-REX

NOSTALGIA IS REALLY only a complicated word for sen-
timental longing for the past. And in the past, the cross-
words on these pages have covered very many different 
themes. Which was the very first one? If you do not 

’TIS BUT A SCRATCH
know (or cannot remember), here is a second attempt 
at solving one of the world’s biggest mysteries — M.P. 
style. A true quest if you will! Which type of furniture 
are we looking for? Good luck … banging’em together!

19 astatine to a German
  chemist!

HOLDING ON?
SO FAR NO correct solution has been 
sent in for the crossword “HOLD IT 
RIGHT THERE!” published in the summer 
issue of Ultunesaren (№ 2-2012). This 
means that there are two prizes wait-
ing for a winner, albeit for two different 
crosswords. If you cannot find your copy 

of the magazine, please visit our website 
for a digital copy or why not stop by 
the Ultuna Student Union for one of the 
complimentary copies available there?

HÅLLFASTHET?
ÄN SÅ LÄNGE har ingen korrekt lösning 
inkommit till korsordet HOLD IT RIGHT 
THERE!, publicerat i Ultunesaren 2-2012. 
Tävlingen är således fortfarande öppen 
och du hittar tidningen på hemsidan 
eller i Kårhuset. Psst, Mona! Följ de 
ursprungliga instruktionerna och spana in 
bildledtråden till vänster …

ult_korsord_3_2012.indd   1 2012-09-22   12:08:05

Hej, vad jobbar du med?
Just nu med nästa korsord, men normalt 
huserar jag i BioCentrum där jag forskar 
och undervisar.

Hur kom du in på att göra korsord?
Jag har gjort korsord under större 
delen av mitt liv, men det är tack vare 
Ultunesaren som det har blommat ut till 
en fullödig fritidssysselsättning. Numera 
gör jag enbart symmetriska korsord med 
utvalda teman. Vrid och vänd på ett 
korsord, så ser du att temaorden och de 
färgade rutorna hamnar på samma ställe 
vid vissa lägen. Ibland slår jag till och 
gör engelska korsord eller till och med 
tvåspråkiga – samma kryssplan, men 
dubbla uppsätningar ledtrådar.

Tar det lång tid att skapa ett?
Det beror lite på hur man menar. Jag gör 
normalt ett korsord i flera olika faser och 
varje del tar en del tid i anspråk. Själva 
upplägget gör jag i mitt huvud och för 
hand med papper och penna, medan jag 
tar en dator till hjälp för färdigställandet. 
Mognadsfasen motsvarar väl ungefär en 
lunch, uppritningen ytterligare en och 
till slut en helkväll framför datorn.

Vad är tjusningen med att göra 
korsord?
Den största tjusningen med kryssmakeri 
är faktiskt en del jag aldrig få uppleva, 
nämligen den att se en lösare lista ut en 
kryptisk ledtråd. För mig är en kryptisk 
ledtråd en som ser ut att ge ett svar, men 
i själva verket söker något helt annat 
eller eventuellt en som är (för) svår att 
förstå sig tills man har svaret framför sig!

I ganska exakt åtta års tid har Ultunesaren publicerat korsord i slutet av varje nummer. Ja, ibland har korsordet fått stå tillbaka 
om viktigare kårinformation har tingat platsen, men då har korsordet publicerats separat på hemsidan med en uppmaning i 
tidningen att gå dit och ladda ner krysset separat. Det hela började med en förfrågan av dåvarande redaktören Ida Widnersson 
till NL-fakultetens doktorandråd på vad forskarstuderande skulle vilja läsa i kårtidningen, eftersom den då nästan uteslutande 
innehöll information om studenter på grundutbildningsnivå. Resultatet blev dels ett större doktorandbidrag i tidningen samt dessa 
infernaliskt svåra korsord. Ultunesaren har träffat galningen, självaste T-REX, personen bakom de svarta och vita rutorna för en 
skjutjärnsintervju:

Mitt i krysset!

Får du någon uppskattning för dina 
korsord?
Jodå, det händer, men det är nog inte så 
många som vet att det är jag som håller 
dem sömnlösa om nätterna. Den skara 
som vet att det är jag som är vildhjärnan 
bakom rutorna brukar stämma in i 
klagokören som sjunger i moll och 
hävdar att korsorden är för svåra (ibland 
utan att ens försöka) ... Sedan verkar 
mindre framgångsrika boxare uppskatta 
korsord, eftersom de kommer in i ringen 
lodrätt och åker ut vågrätt ...

Hur många korsord har du gjort 
genom åren?
Ja, med tanke på att jag startade i 
Ultunesaren i vinternumret 2004, så 
har det blivit knappt fyrtio enbart 
i Ultunesaren, ett antal till i SLU:s 
personaltidning Resurs samt ytterligare 
några mer officiella uppdrag inklusive 
ett för Sveriges radio P1. Utöver dessa 
ligger det nog ett antal outgivna korsord 
på platser jag bott på och besökt under 
åren.

Vad har du för utbildning och hur 
stort är ditt kårengagemang?
Jag doktorerade här på SLU mellan 
2001 och 2006. Som doktorand var jag 
aktiv i doktorandrådet och därigenom 
en hel del med Ultunesaren. Jag anser 
mig fortfarande, främst tack vare 
tidningen, ha en god kontakt med 
kåren, åtminstone för att vara föreläsare.

frågor Redaktionen
svar T-REX

Vad har du för fritidsintressen?
Mina fritidsintressen ligger gömda i 
många av mina korsord som teman, 
däribland det korsord som publiceras i 
detta nummer. Visst händer det att jag 
konstruerar ett korsord kring ett ämne 
som jag inte har som fritidsintresse, men 
oftast skiner det igenom det jag brinner 
för.
Vilket är ditt favoritminne i 
korsordsväg?
Det är svårt att säga, men ibland blir 
man glad när man hittat en rolig ledtråd 
eller ett ord som passar perfekt in i 
krysset. Det låter nog lite töntigt, men 
det räcker gott och väl för mig. 

Vad är nostalgikänslor för dig?
Nostalgikänslor är att tänka tillbaka på 
hur bra man har haft det, alternativt 
den dubbelt kryptiska korsordsledtråden 
näsfett inuti sinnestämningar.

Till sist, hur blir man bra på att lösa 
korsord? Har du några tips?
Som vanligt ger övning färdighet. Det 
tar ett tag innan man ”lär känna” en 
kryssmakare, så ge inte upp om du 
misslyckas vid första försöket. Spara 
korsordet och återvänd lite senare – det 
brukar göra susen! Och varje gång som 
man vill utbrista i ett gallskrik att ett 
korsord är för svårt, kan man skänka 
kryssmakaren en tanke istället och på 
svårigheten att få allt att gå ihop – på 
bägge ledder!   ö
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DO YOU WANT TO PARTICIPATE?

Jumble the letters in the yellow squares 
and form the correct solution! Send your 
answer to Ultunesaren, Box 7074, 750 07 
Uppsala or ultunesaren@stud.slu.se. One 
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