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Besök hos skogsmästarna i 
Skinnskatteberg på s.16

Hej! Hallå! Eller hejdå kanske. Nä, jag 
får inte låta den här texten gå i moll, 
inget melankoliskt dravel. Men det här 
är mitt sista nummer som redaktör för 
Ultunesaren. Det har varit en riktigt 
rolig tid där jag har haft samtal och 
kontakt med många olika personer, 
om artiklar och frågor och annat. 
   Redaktionen jag har haft förmånen att 
omge mig med har gjort stora insatser 
och emellanåt kände jag att antalet sidor 
i tidningen inte räckte till! Ultunesaren 
är ett fenomenalt utskott att vara med i 
så tveka inte att hänga på om det kliar i 
dina skrivarfingrar.
   Här är vi nu med årets sista nummer. 
Det är en hälsning till tekniken, en 
hyllning, en dissning. Vi har grävt fram 
en skattkista artiklar om allt från fototips 
och kaffetest, till hur man lagar sin cykel 
och vad en civilingenjör egentligen gör. 
Se det som den julklapp Ultunesaren 
ger er, det finns dock ingen ångerrätt på 
varan. Fast tyckande om tidningen går 
alltid att skicka till vår mejl!
   Teknik är något som jag personligen gillar, ”fascinerande”, som min NO-lärare Hans från 
högstadiet brukade säga. Teknik ja. Jag gillar mitt fotbollsnätspel Hattrick som jag spelat sedan 
2004 och jag gillar Spotify. Dessa är produkter av en otrolig teknisk utveckling. Bara tänk  på 
hur musik gått från att lagras på stenkakor, för att poff finnas tillgängligt utan att du behöver 
ödsla någon tid på att ta dig till affären, använda fysiska skivor eller slösa pengar för den delen. 
Utvecklingen som skett är så monumental att det är svårt att greppa. När du läser det här 
numret kan du försöka att själv reflektera över teknikens betydelse i ditt liv. Nej förresten, du 
kommer bli helt snurrig, det blev jag när jag försökte. Drick lite julmust istället. Ta en lussekatt. 
Ät ett par pepparkakor. Ha en stunds trevlig läsning. God jul på dig! Hej!
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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 
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Kommande datum

För snart 25 år sedan släppte det då ansedda svenska rockbandet 
Wilmer X skivan ”Teknikens under” och låten med samma 
namn blev en hit. Tiden sedan dess har präglats av en sällan 
skådad teknikutveckling och idag är det relativt vanligt med 
kommentarer angående det fantastiska med teknologi. Våra 
smartphones och datorer effektiviserar många av vardagens 
och arbetslivets bestyr, och teknik möjliggör nya lösningar 
på miljöfrågor och dylika problem. ”Teknikens under” har 
således fått en innebörd långt utöver namnet på en låt och 
tillika skiva men vad är då betydelsen av det uttrycket idag? 
Denna fråga kom att beröra mitt sinne, då jag för en tid sedan 
bevistade mina föräldrars fritidshus. Där finns inget internet 
och täckningen för mobiltelefoni är ur ett modernt perspektiv 
ej tillfredsställande. Det finns ingen plats som jag finner mer 
rofylld och avslappnande, ett faktum som möjliggörs av just 
bristen på modern teknologi. I det här fallet är innebörden av 
”teknikens under” att det finns platser som faktiskt undvikit 
att hamna i teknologins fasta grepp – oaser i det annars 
uppkopplade samhällskomplexet. Då och då är det skönt att 
uppsöka platser av detta slag, för att för en stund koppla ned 
sig från den virituella världen och bli ett med den faktiska 
verkligheten. 

teknikens under
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Mattis HERKULES Jansson
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Bländare 
Bländaröppningen avgör hur mycket ljus kameran tar in och 
betecknas med ett f/ framför siffran. Den avgör även hur stort 
skärpedjup man får i bilden. Med skärpedjup menas hur stor 
del av bilden som är skarp, i exempelbilden ser vi skillnaden 
på skärpedjupet. Med en stor bländaröppning, dvs. ett lågt 
bländartal (ex. mellan f/1,4 och f/5,6) blir endast en liten del av 
bilden skarp. Ju närmare du är objektet du ska fotografera desto 
tydligare syns oskärpan i bilden. Vid porträtt vill man gärna 
använda stora bländaröppningar för att framhäva modellen. 
Med en liten bländaröppning, dvs. ett högt bländartal (ex. 
mellan f/11-22) blir mer i bilden skarpt, men eftersom kameran 
släpper in mindre ljus i bilden med en liten bländaröppning kan 
vi få problem med suddiga bilder. landskapsbilder brukar göra 
sig bäst med en liten bländaröppning då mycket av landskapet 
blir skarpt. 

Slutare
Slutaren är den andra delen i kameran och som samverkar med 
bländaren. Slutartiden bestämmer hur länge kameran ska ta in 
ljus via bländaren. Slutartiden mäts i sekunder och kan variera 
mellan 30 sekunder till 1/8000 sekund. För att kunna hålla 
kameran stilla rekommenderas en slutartid kortare än 1/60 sek. 
Om kameran inte har tillräckligt med ljus väljer den en lång 
slutartid för att kunna ta in ljuset under längre tid istället. Detta 
leder till att det kan ta upp emot flera sekunder för kameran 
att ljusa upp bilden. Ett vanligt problem vid fotografering 
inomhus är att bilden blir väldigt mörk eller att motivet blir 
suddigt. Detta beror på att kameran valt en lång slutartid för att 
kompensera för det dåliga ljuset. Eftersom du omöjligt kan hålla 
kameran helt stilla under längre tid blir motivet suddigt. En 
suddig bild kan även bero på att din modell rört sig för snabbt 
för att kameran ska hinna frysa rörelsen och då har kameran valt 
en för lång slutartid, troligen på grund av ljusbrist. Med en stor 
bländaröppning som släpper in mer ljus kan kameran använda 
sig av kortare slutartider för att frysa motivet.

ISO
Den sista komponenten är ISO. ISO-talet bestämmer hur 
känslig kamerans bildsensor/film är för det inkommande ljuset. 
Ett högt ISO-tal innebär att kameran blir känsligare för ljuset 
och det går att använda en kortare slutartid. Däremot förlorar 
bilden sin detaljrikedom med ett högre ISO och bilden blir 

Ultunesarens fotoskola
hur många gånger har du inte sett andras bilder och förundrats över att dessa blev så mycket 
bättre än dina? Och hur många gånger har bilden du tagit inte alls blivit så som du tänkt dig, 
eller ens i närheten av hur motivet såg ut när du tog bilden? Ultunesaren ger dig de hemliga 
tipsen för att lyckas med dina bilder oavsett vad du använder för kamera! För att förstå lite om 
hur en kamera fungerar går vi först igenom de tre delarna som samverkar för att skapa bilden, 
det vill säga bländare, slutare och ISO.

grynig, det är med andra ord bäst att välja ett så lågt ISO-tal 
som möjligt.

Det kan låta avskräckande med alla dessa saker men i 
kamerans autoläge sköter kameran detta själv. Däremot vet 
inte kameran vad du tänker fotografera och hur ditt motiv 
egentligen ser ut. Kameran mäter andelen mörkt och ljust 
i bilden och försöker därefter skapa en bra balans. Kameran 
bryr sig inte om att din modell blir mörk i ansiktet och att 
bakgrunden blir för ljus, den vet helt enkelt inte att det var 
modellen du ville ha ljus. Det är vår uppgift att underlätta för 
kameran att mäta ljuset!

Stort skärpedjup f/8 Kort skärpedjup f/2,8
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Fotografera utomhus
Att fotografera i solen bör man undvika så mycket som möjligt. 
Starkt solsken ger väldigt skarp kontrast mellan skugga och sol 
i bilderna. I vår första exempelbild (bild 1) står vår modell 
Maria rakt mot solen. Hon tvingas kisa av det starka ljuset, 
hon får fula skuggor under hakan och hennes jacka blir väldigt 
blek i färgen. Om Maria däremot ställer sig med sidan mot 
solen (bild 2) slipper hon kisa men kameran får problem med 
ljusmätningen eftersom hennes ansikte är både i solen och i 
skuggan. 
Maria får istället stå i skuggan för att få samma ljus i ansiktet 
(bild 3). Felet vi gjort i denna bild är att det är ljusare bakom 
Maria än där hon står placerad. Eftersom kameran mäter ljuset 
i hela bilden mörkar den ner Maria för att inte bakgrunden ska 
bli för ljus. För att inte förvirra kameran bör vi välja samma 
ljus i hela bilden. 

Maria ställer sig i skuggan och kameran kan då lätt läsa av 
det jämna ljuset och framhäva färgerna på bästa sätt (bild 4). 
Det bästa ljuset hittar vi i skuggan och precis i början av en 
skuggkant. Det finns däremot olika typer av skugga och alla ger 
inte bra ljus. En mörk skugga som vi kan hitta i en skog eller 
bakom ett stort mörkt hus bör vi undvika.

Fläckig skugga
Ett stort träd kan ofta erbjuda skugga men eftersom löven 
släpper igenom sol så kan det bildas solfläckar på modellen. 
Kameran känner av de ljusare områdena och mörkar ner 
en aning för att de ljusa partierna inte ska blir för ljusa. I 
exempelbilden ser vi även att den ojämna skuggan skapar 
fläckar i ansiktet på Isak (bild 5). 

Titta på hela bilden
Nu när vi har full koll på vart vi ska placera vår modell ska 
vi även tänka på vad som syns i bilden. Titta på hela bilden 
innan du trycker av, har din modell något som växer upp ur 
huvudet? Syns den fula soptunnan i bilden? Testa att ta ett kliv 
åt sidan och se om det blir någon skillnad. Försök att ha bilden 
så «ren» som möjligt på störande objekt som kan ta fokus från 
din modell. På bild 6 har vi placerat Ida helt fel och ett stuprör 
växer upp ur hennes huvud.

Välja fokuspunkt
När kameran är inställd på automatik väljer kameran att sätta 
skärpan på det som är närmast. Om du fotograferar en närbild 
på en person är näsan närmast kameran. Vi vill alltid att ögonen 
ska vara det skarpaste i bilden på vår modell och bör därför 
själv välja fokuspunkt och inte låta kameran avgöra detta.  

lycka till och kom ihåg att en bild med sämre ljus är ett bättre 
minne än ingen bild alls!   ö

bild 1 sol rakt framifrån  bild 2 sol från sidan

bild 3 skugga med sol bakom bild 4 tagen i skugga

bild 5 solfläckar bild 6 störande stolpe

text & foto Elin Stahre
modeller Ida Berg, Maria Fridholm, 

Stina Noréus, Isak Svedenman
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A world of possibilities

foto privat
text Miguel Nemesio Gorriz 

”The 
philosopher 
José Ortega 
y Gasset, was 
my main 
inspiration for 
this article”

Studying, as we do at the Swedish 
University of Agricultural Sciences, it 
could happen that we think so much 
of science that its tightest life-partner, 
technique, remains forgotten. Technique 
is the way humans transform nature to 
fit better to their lives and needs, it is 
in other words how the man “subdues 
the Earth”. Even if one would design a 
fantastic and revolutionary theoretical 
model, it would be useless unless it is 
made real through technique. let us say 
that scientists at SlU designs a cropping 
system that increases 50% barley yield 
in Svealand. Unless tractors, treatments 
and harvesting techniques are applied 
in the field, yield will not increase even 
though it is known how to do it.
   The philosopher Ortega y Gasset 
defined “A thing, before all, as a set 
of conditions that make it possible”. 
This means that if one, for example, 
wants to define “tractor”, the definition 
would include words as wheel, engine, 

agriculture and driving, which in the 
end are all techniques that make a 
tractor exist. 
   Technique has almost no limits. 
Humans are today able to do things 
that were unthinkable a hundred, fifty 
or even twenty years ago. However, 
technique has some limits. Historical, 
because every different time in history 
is only made possible to imagine 
technology up to some level. There 
are physical limits too, such as the 
fact that the speed of light cannot be 
surpassed. Finally there is a moral limit 

that happens if a person decides not to 
make real of a new idea, because it could 
endanger other people or because its use 
would be unethical as for example the 
case of most transgenic crops in Europe.
   Technique is also defined as “the effort 
to save humans effort”. In the beginning 
humans had to spend most of their 
time trying to survive in the nature. As 
they developed new techniques, same 
tasks could be done in less time and 
world around humans started to change. 
leisure time won thanks to technique 
that could instead be spent on thinking 
and civilization started continuing 
until today. Technique is still the way 
we all will apply what we learn in the 
university once we start working, but 
it will be there too when we cook at 
home, cycle to work, pay with cash or 
creditcard, or in any other aspect of 
our lives because it is in the end what 
humanizes humans.



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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Karin Ehrnberger är Industridesigner (MFA från Konstfack) 
och numera designforskare på KTH, där hon fokuserar på 
design som en social aktör i vårt samhälle: ”Alltför länge har 
design ansetts som något neutralt, en yta vars främsta syfte 
är att vara ’snyggt’. Det å långt ifrån sanningen man kan 
komma. Design formas i en ideologi, av människor med 
värderingar och visioner kring hur ett samhälle ska se ut. 
Därför kan man säga att design hjälper till att reproducera en 
viss ideologi, ofta på ett väldigt oskyldigt sätt.”
   I syfte att visualisera våra föreställningar om de här 
verktygen och de värderingar vi kopplar till dem har Karin 
studerat designen hos en stavmixer och en borrmaskin och 
utifrån detta designat en borr utifrån stavmixerns estetik och 
en stavmixer utifrån borrens estetik: ”Stavmixerns formspråk 
är kodat till en traditionellt kvinnlig domän, medan borrens 
formspråk är kodat till en traditionellt manlig domän. Med 
könskodningen följer därmed även en hierarkisering av 
tekniken som avgör vad som är ’behärskande’ och vad som 
är ’understödjande’. Detta märks inte minst i engelskans ord 
’power tools’ och ’kitchen aid’. Våra föreställningar kring dessa 
artefakter reproduceras i designen av dem”, säger Karin. När 
verktygen bytte formspråk blev det tydligt att könskodningen 
satt i designen och inte i verktygets funktion. Detta innebär 
att designen sätter gränser och talar om för oss hur vi ska leva 
våra liv. Redan som barn drabbas vi av denna könskodning i 
leksaker och kläder, och den fortsätter även i det vuxna livet: 
”Produkter riktade mot kvinnor kännetecknas av mjuka, 
organiska former, ljusa färger och har inte sällan någon slags 
utsmyckning i form av bilder. Produkter riktade mot män 
däremot, präglas av komplexa, kantiga former och mörka 
färger. Gärna ska produkterna även uttrycka någon slags 
maskinell estetik och framhävande av prestanda”, berättar 
Karin. Som nämndes tidigare resulterade studierna i två 
designförslag, som ni kan se på bilderna här bredvid. Jag bad 
Karin berätta om sin design:

Borren och stavmixern 
”I designförslaget har stavmixern fått en större storlek 
än innehållande teknik kräver, för att i första hand ge en 
förnimmelse av att det handlar om en robust produkt med 
stark motor. Formspråket har inspirerats av en örn, ett 
respektingivande djur som symboliserar precision och fart. 
Ytskillnader och olika ytmaterial ger den ett komplext och 
exklusivt helhetsintryck. Detta är en produkt som tål stötar 
och ett hårt handlag, varför den består av tåliga material, har 
matt ytfinish och mörka färger. Strömbrytaren är utformad 
som avtryckare, den är orange och syns tydligt för att belysa 
att det handlar om en produkt med effekt. Den är placerad 
på ett sådant sätt att greppet påminner om greppet runt en 
pistol, en artefakt som är målinriktad och farlig”, beskriver 
Karin. 
   ”Borrens formspråk är inspirerad av delfinens organiska 
anatomi. Delfinen är ett snällt djur som ofta betraktas 
som human. Färgen är vit och ljusblå, ytan högblank för 
att uppmana till försiktighet och omsorg i hanteringen. 
Formkroppen är enhetlig och avslöjar inget om att det är en 
teknisk produkt innehållande en motor. Ventilationshålen är 
dekorativt placerade en bit bort från motorns placering för att 
minimera uttryck av prestanda. Av denna anledning är även 
strömbrytaren integrerad i formen, dold av ett dekorativt 
gummifält. Känslan som ska förmedlas vid användandet ska 
vara som att man ’kramar’ ut kraften, det ska krävas så lite 
muskelstyrka som möjligt.

Kvinnor är bra på att laga mat och män är 
bra på att borra, så är det givet av naturen. 
Eller? designen av tekniska produkter sätter 
ramarna för vilka produkter och göromål 
som är reserverade för män respektive 
kvinnor. Forskaren Karin Ehrnberger har 
forskat kring teknik och genus och på vilket 
sätt designen av tekniska produkter verkar 
begränsande i människors vardag.

Stavmixern Mega Hurricane 
Mixer

Borren Dolphia

Makten över tanken
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Sankt Ansgardskyrkan 

Julstämning
Julstämningen börjar sakteligen lägga sig likt en blöt hund över oss alla, vare sig vi vill det eller inte.Willie Crafford tjänar ytterligare 
1 miljon på Just D´s supersköna låt ”Juligen” och Carola får vara med på TV. Men det som många glömmer bort på julen är varför 
vi just firar den. För ca 2000 år sedan föddes ett litet barn i Betlehem. Han var blond och väldigt söt, men framförallt var han 
Guds son. Barnet växte upp till en sjukt snygg man. Han var dessutom snickare, väldigt händig och kunde förmodligen bygga 
en bastu på en söndagsförmiddag. Även för 2000 år sedan var hantverksskicklighet något som heterosexuella män använde sig av 
för att attrahera kvinnor. Detta var dock inget som Jesus tog fasta på. Han vandrade istället omkring med sina 12 polare. Ibland 
när han hade tid över förvandlade han vatten till vin och tog en promenad på en sjö. Oavsett om man är kristen eller inte så kan 
man maximera sin julstämning genom att gå till en kyrka. För att ni inte ska behöva irra omkring över hela Uppsala efter den där 
perfekta kyrkan kan ni läsa denna utförliga sammanställning.   ö

Uppsala domkyrka Gamla Uppsala kyrka

text Olof Engle
foto Olof Engle & Johanna Svahn

Reaktionerna
När designförslagen har presenterats 
på mässor och utställningar har det 
blivit tydligt att design påverkar 
genusindelningen. Det som tidigare 
var ogenomskådligt blev nu synligt 
för alla. Borren betraktades som vek 
och misstogs ofta för en hårtork, trots 
att den visades tillsammans med ett 
borrstål och ett nyborrat hål. En man 
påstod att “ja men en sådan där håller ju 
inte för att borra med” utan att kunna 
förklara varför. Många uppskattade att 
den såg ”enkel” och ”användarvänlig” 
ut. Stavmixern beskrevs som ”tuff och 
häftig” av både män och kvinnor. Det 
tåliga uttrycket skrämde vissa, medan 
det tilltalade andra som använder 

text Julia Löf 
foto Karin Ehrnberger

stavmixern till att till exempel krossa is 
eller frysta bär med. 
   Idag har Karin utvecklat sin forskning 
ännu mer: ”Idag forskar jag kring 
genus och hälsoteknik. Det finns en 
uppfattning om att teknik är något 
manligt, mycket pengar satsas inom 
områden där män är överrepresenterade 
och mindre inom områden där kvinnor 
är överrepresenterade, till exempel vård 
och omsorg”. Vi på Ultunesaren önskar 
henne lycka till i framtiden.   ö

Kyrkans exteriör: Skittråkig. 
Byggnaden ser ut som ett folkets hus 
från 60-talet.
Kyrkans interiör: Jag gick aldrig in.
Kommer det att hållas 
julkonserter: Kanske
Potentiell julstämning: Nja

Kyrkans exteriör: Ser lite mysigt ut 
faktiskt, med rätt belysning kan man 
nog få fart på det här.
Kyrkans interiör: Vanlig standardkyrka 
liksom.
Kommer det att hållas julkonserter: Ja
Potentiell julstämning: Ja

Kyrkans exteriör: Det finns stor 
potential att dekorera kyrktornen med 
diverse ljus och neonskyltar.
Kyrkans interiör: Här var det väldigt 
högt i tak. Med lite lirkande skulle man 
nog kunna få in en fullvuxen gran
Kommer det att hållas julkonserter: Ja
Potentiell julstämning: Ja

Karin Ehrnberger
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När frustrationen tar över

Batteriet består av batterichefen och ställföreträdande 
batterichef, det är upp till dessa två att det inte skjuts några 
lösa skott på Kåren. Kanonen laddas med en pappershylsa 
som innehåller svartkrut och när den lösa stubinen är på plats 
så är det bara att tända på. För att bli batterist krävs inga 
militära kvalifikationer, men man måste vara av rätt kaliber 
för att lyckas få till ett bra skjut. Man måste också ha lite 
krut i rösten för att kunna höras bra, alla skjutningar börjar 
nämligen med ett högt rop: ”Här ska tändas!”, stubinen 
tänds och ännu ett rop kommer. ”Tänt var det här!” och efter 
några sekunder ljuder kanonen av. Detta gör man för att 
alla ska vara beredda, ingen ska behöva smälla av på grund 
av det höga ljudet. Det är också viktigt att man kan behålla 
lugnet när något går fel, att ha kort stubin ställer bara till mer 
problem.
   Att vara batterist kan verkligen vara kanonkul, men ibland 
händer det saker som ställer till det.

Kör så det ryker
Salutskjutning är en fin gammal tradition på Ultuna som inte får gå upp i rök när andra 
uppgifter upptar ens tid. Batteriet är det utskottet som lägger allt sitt krut på att kanonen 
ska smälla av vid högtidliga stunder såsom baler och kårmöten. 

 Varje år är batteriet inbjudna till officerskårens 
högtidsmiddag, en uppskattad kväll med högt tryck. 
Under middagen är det kutym att batterichefen ska hålla 
ett tal och skjuta salut inför gästerna. I år hade tyvärr den 
kvarvarande stubinen gått upp i rök och att få tag på ny på 
bara några dagar blev en allt annat än vad man kan kalla en 
kul historia. Efter lite googlande, en tur till Södertälje och 
ett smått suspekt möte på plattformen där pengar och ett 
brunt paket byttes, var problemet lyckligtvis löst och den 
kreativa glöden tändes igen. 
   Väl på middagen gick allt enligt planerna och både 
talet och salutskjutningen verkade träffa de kruttörstande 
militärerna mitt i hjärtat. Militärerna var i full uniform 
och allt eftersom kvällen fortlöpte blev många också full i 
uniform. 
   Traditionen att Ultunesare blir inbjudna till 
ledningsregementet i Enköping rör sig långt tillbaka i 
tiden. Ultuna brukar kallas för Uppsalas södra flank och 
Ultunesarna har alltid försvarat dessa fagra nejder med sitt 
blod om så krävts. Fiender från söder har motats bort som 
om de hade eld i baken.  
   Ja, utan eld ingen rök och utan batteriet inga skjut på 
kåren; Batteriets uppgifter må vara få men det går hett till 
när det äntligen är dags att komma till skott. ö

text Ida Berg
foto Tobias Fotón Neselius  & flickr
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Där stod jag, arg så att jag skakade och tänkte att nog fan 
förstår jag de som sparkar ner parkbänkar, soptunnor och 
pensionärer. Eller okej, inte pensionärssparken, det är bara 
sjukt, men nog stod jag och såg mig om efter en lämplig 
soptunna. Dessvärre var himlen svart och världen emot mig 
och det fanns inte ens en askkopp att ha sönder. Än mindre 
en soptunna. Men ack så många pensionärer! Så jag bet mig i 
kinden och stampade hårt i marken. 

Usch och fy, tänker ni. Vad kan ha hänt som gjorde henne så 
arg? Var det någon som knuffade hennes mamma? Var elak 
mot ett barn? Ett djur? Nej, inte alls. Det var ingen vandal 
eller illvilling som fick mig att koka. Det var värre- det var SJs 
hemsida!

För det finns väl få saker som får oss att reagera så 
oproportionerligt som teknikstrul? Teknik – fantastiskt när 
det fungerar, förbannat när det strular. Och visst strular det. 
Man kommer åt en knapp på tv-kontrollen just som Zlatan 
skenar mot mål, datorer som pajar mitt i uppsatsskrivande, 
bilar som inte startar och bussar som inte dyker upp. Vi 
framstår som ganska sårbara när dagen blir kaos när kedjan på 
cykeln hoppar. Med blicken i backen får du gå till skolan för 
att komma fram, svettig eller stelfrusen, 30 minuter för sent. 
Tanken på att hinna med allt annat som skulle göras kan du 
släppa. En kompis som bosatt sig långt bort från alla busslinjer 
blir fast hemma när bilen går sönder och den goda, dyra 
glassen du köpt är bara att slänga när du upptäcker att frysen 
har klappat ihop under dagen. 

Trots detta köper vi på oss mer och mer tekniska saker som 
sägs kunna förenkla vår vardag – fler saker som kan strula till 
det för oss eftersom de tydligen inte är att räkna med. Kanske 
borde vi ställa löparskorna vid dörrmattan, redo för dagen då 
cykeln är trasig? Köpa på oss en buffert bestående av oblekta 
kuvert i A4-storlek och frimärken för både inrikes och utrikes 
för att förbereda datorns kollaps? Kanske helt enkelt starta 
signaleldar på höghustaken i Flogsta eftersom man inte ens 
kan lita på Posten? 

Okej, förslagen kanske är att gå lite för långt, men det jag 
menar är att vi kanske helt enkelt får acceptera att vi ibland 
måste bita i det sura äpplet och göra saker lite annorlunda 
än vi först hade tänkt oss. Se klart fotbollen hos grannen 
sörplandes på glassås. Ta ett flourtuggummi och glädja dig 
åt att det inte var någonting viktigare än ett tandläkarbesök 
du missade. Och den första halvtimmen av en föreläsning, är 
den egentligen så himla intressant? När du kommer fram har 
personen i heta stolen kanske äntligen börjat slappna av och 
slutat med de där irriterande nervösa skratten. 

text & foto Sofia Carlfjord

När frustrationen tar över
Jag var trött den där kvällen. Jag hade varit borta under helgen 
och strulat med utländska biljettbokningar tills jag blivit 
alldeles svettig. Där stod jag äntligen på flygplatsen, bara 40 
minuter hemifrån och hade lika många minuter på mig att 
boka den där tågbiljetten. Behöver jag säga hur många gånger 
jag behövde ladda om sidan? Det hela slutade med att jag fick 
köpa biljett ombord. Ett antal markstamp senare, det vill säga. 
Det lustiga är att samma sak hände när jag, i helgen, återigen 
var redo att sätta mig på ett tåg. Scenariona var skrämmande 
lika. Gott om tid och internetbokning. Så börjar visan om 
från början igen. Sidan laddas om och laddas om. Denna 
gång hade jag förståndet kvar i väskan och ägnade endast två 
försök åt internetbokningen. Sedan bokade jag en dyr biljett 
manuellt. Det var helt enkelt värt det!   ö
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Vintermörkret har nått vårt avlånga land och på väg till skolan 
en tidig morgon kan tröttheten lätt göra sig påmind. Därför 
har Ultunesaren i detta nummer tagit hjälp av en testpatrull 
som skall guida er läsare i jakten på Campus bästa kaffe. 
För visst har det svarta guldet en väsentlig roll för att man 
skall orka med studentlivet. Vem har inte med darrande hand 
hällt i sig en kopp på första rasten efter en sen kväll i Uppsalas 
nattliv? Vem har inte bälgat i sig kopp på kopp för att orka 
skriva klart den där uppsatsen? Oavsett vilken anledning just 
du har just idag hoppas vi vara en hjälp på vägen.

Ultunesarens STORA kaffetest

lokal Syltan Kommis Logen Ultunabutiken Thaien U-huset

Kaffesort lindvalls lindvalls mellanrost löfbergs lila mellanrost Gevalia Ebony lindvalls mellanrost Nesscafé
Tidpunkt för testet 10:20 12:30 13:00 15:00 15:45 16:20
Atmosfär 6 5 8 5 5 1
Doft 2 5 4 3 4 6
Smak 3 6 6 3 5 5
Pris 12 kr (9 kr med kaffekort) 5 kr 15 kr Påtår ingår (13 kr om man tar med) 10 kr inkl. en kaka 10 kr Påtår ingår 7 kr
Plus +Stor chans att springa på ragget  

ifrån senaste kårsläppet.  
+Stort utbud av tilltugg.

+Väldigt bra pris  
+Stort utbud av snask

+Utan tvekan den trevligaste  
lokalen på campus

+Kaka ingår i priset 
+Nära till SOl

+Bästa öppettiderna (8-18)  
+Nära till Sll  
+Bra priser i butiken 
+Trevlig personal

+Snabbt, enkelt och billigt 
+Nära till biblioteket 
+Alltid nybryggt

Minus -Kaffet är inte så gott.  
-Minsta kortköp är 35kr.

-Endast öppet på lunchen 
-Kaffet kan snabbt ta slut 
-De tar endast kontanter.

-Dyraste kaffet som dessutom är lite 
klent 

-Inga sittplattser  
-Kaffet blir kallt då det förvaras i termos, 
bästa chans till varmt kaffe är tiorasten och 
lunchtid.

-Inte en speciellt trevlig lokal att sitta i -Dåliga koppar att ta med 
-Ingenstans man kan sitta och dricka 
sin nybryggda kopp

kommentar Den dagen vi gjorde testet var den nya 
kaffemaskinen trasig och den gamla 
maskinen har ett blaskigt kaffe som 
smakar illa, eventuellt en hint av metall. 
Väldigt lång kö kl 10.00. 

Ett fylligt kaffe med smakinslag  
av havrekaka. Stimmigt och ont 
om sittplattser vid lunchtid. 

Fyllig och rund smak om än något 
intetsägande. Kunde varit starkare. 
lokalen är lugn och trevligt lantlig, helt 
klart den trevligaste fikamiljön! 

Kaffet är kallt, vattnigt och med en lätt 
metallisk hint, doften är lätt sur. Tyvärr 
upptäckte vi att man inte vill pricka in 
Ultunabutiken när kaffet fått stå för länge. 
Om det är nybryggt skall det vara mycket 
bättre! 

En mogen smak och kaffet är inte för svagt 
som på många andra ställen. Smaken är 
mogen dock lite ofräsh, inslag av hockey-
omklädningsrum.  

Kaffet smakar något, men inte 
nödvändigtvis kaffe. lite bränt med 
inslag av choklad.  

Bästa 
mötesplatsen!

Bäst i test! 

Billigast! 

Bäst Kaffe - 

Trevligast miljö! 

   Testet genomfördes under en och samma dag och vi 
valde helt enkelt ställe efter vad som passade in i vårt övriga 
schema. Testpersonerna fick bedöma utifrån kategorierna 
atmosfär, doft och smak och sen sätta betyg på en tiogradig 
skala. De fick sedan skriva ut plus och minus för varje 
ställe och kommentera sina val. När vi sedan sammanställt 
resultatet har vi även vägt in priset på kaffet i bedömningen. 
Vi har skrivit ut tidpunkt för testet då vissa ställens kvalitet 
är väldigt beroende av tiden på dagen. Några ställen, som 
Syltans nya kaffeautomat, var trasiga när vi gjorde testet och 
detta kan ju ha påverkat resultatet, men vi hoppas ändå att 
ni skall få en bra grund att stå på nästa gång frågan om var 
ni skall gå på rasten dyker upp.    ö
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lokal Syltan Kommis Logen Ultunabutiken Thaien U-huset

Kaffesort lindvalls lindvalls mellanrost löfbergs lila mellanrost Gevalia Ebony lindvalls mellanrost Nesscafé
Tidpunkt för testet 10:20 12:30 13:00 15:00 15:45 16:20
Atmosfär 6 5 8 5 5 1
Doft 2 5 4 3 4 6
Smak 3 6 6 3 5 5
Pris 12 kr (9 kr med kaffekort) 5 kr 15 kr Påtår ingår (13 kr om man tar med) 10 kr inkl. en kaka 10 kr Påtår ingår 7 kr
Plus +Stor chans att springa på ragget  

ifrån senaste kårsläppet.  
+Stort utbud av tilltugg.

+Väldigt bra pris  
+Stort utbud av snask

+Utan tvekan den trevligaste  
lokalen på campus

+Kaka ingår i priset 
+Nära till SOl

+Bästa öppettiderna (8-18)  
+Nära till Sll  
+Bra priser i butiken 
+Trevlig personal

+Snabbt, enkelt och billigt 
+Nära till biblioteket 
+Alltid nybryggt

Minus -Kaffet är inte så gott.  
-Minsta kortköp är 35kr.

-Endast öppet på lunchen 
-Kaffet kan snabbt ta slut 
-De tar endast kontanter.

-Dyraste kaffet som dessutom är lite 
klent 

-Inga sittplattser  
-Kaffet blir kallt då det förvaras i termos, 
bästa chans till varmt kaffe är tiorasten och 
lunchtid.

-Inte en speciellt trevlig lokal att sitta i -Dåliga koppar att ta med 
-Ingenstans man kan sitta och dricka 
sin nybryggda kopp

kommentar Den dagen vi gjorde testet var den nya 
kaffemaskinen trasig och den gamla 
maskinen har ett blaskigt kaffe som 
smakar illa, eventuellt en hint av metall. 
Väldigt lång kö kl 10.00. 

Ett fylligt kaffe med smakinslag  
av havrekaka. Stimmigt och ont 
om sittplattser vid lunchtid. 

Fyllig och rund smak om än något 
intetsägande. Kunde varit starkare. 
lokalen är lugn och trevligt lantlig, helt 
klart den trevligaste fikamiljön! 

Kaffet är kallt, vattnigt och med en lätt 
metallisk hint, doften är lätt sur. Tyvärr 
upptäckte vi att man inte vill pricka in 
Ultunabutiken när kaffet fått stå för länge. 
Om det är nybryggt skall det vara mycket 
bättre! 

En mogen smak och kaffet är inte för svagt 
som på många andra ställen. Smaken är 
mogen dock lite ofräsh, inslag av hockey-
omklädningsrum.  

Kaffet smakar något, men inte 
nödvändigtvis kaffe. lite bränt med 
inslag av choklad.  

Bäst Kaffe - 

Trevligast miljö! 
Bäst öppettider!

text & foto Oskar Frelin

Oskar Mellegård 
Druckit kaffe sedan: 2008 under mitt 
år i lumpen 
Bästa kaffeminne: En kaffe i solup-
pgången 
Sämsta kaffeminne: Sjösjuka och stark 
espresso är ingen bra kombination 
(Eventuellt blandat med bakfylla reds. 
amn.) 
Dricker kaffet helst: Svart som döden 
Kaffeutrustning hemma: Melitta - 
look De luxe (vit) 
Favorittilltugg: Jag älskar mandelkubb! 
Favoritslang för kaffe: “Bönjuice”

Kristján Erlandsson 
Druckit kaffe sedan: Våren 2008 (sista 
terminen på gymnasiet när jag gick en 
truckkurs) 
Bästa kaffeminne: Svårt att säga, men 
sällskapet spelar störst roll 
Sämsta kaffeminne: Överdosen 2007 
Dricker kaffet helst: Morgonen 90-10  
(9 delar kaffe 1 del mjölk reds. anm.) 
Kaffeutrustning hemma: Vit bryggare, 
blå diod på startknappen 
Favorittilltugg: En prilla, fast nu har jag 
slutat snusa så skriv chokladpraliner 
Favoritslang för kaffe: “En balja lut”

Ultunesarens Testpanel består av:

Karolina Andersdotter  
Druckit kaffe sedan: Våren 2004 (våren 
i åttan) 
Bästa kaffeminne: Under gymnasi-
etiden brukade vi fika på ett cafe som 
heter louie louie i Stockholm. Vi 
överutnytjade deras påtår och numera 
får man inte fylla på sitt kaffe själv.  
Sämsta kaffeminne: När jag var runt sju 
år gammal och misstog en kopp kaffe för 
att vara saft. Chock, förnedring, tragedi!                                                                     
Dricker kaffet helst: Med mjölk, fast 
svart är coolare  
Kaffeutrustning hemma: Moccamaster 
clubline  
Favorittilltugg: Mintchoklad 
Favoritslang för kaffe: “Svarta döden”
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Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik

Miljö- och vattenteknik (”W”) är en utbildning som startade 
1993 vid Uppsala Universitet. Forskarna såg ett ökat behov 
av personer som var kunniga både i naturvetenskaper som 
geovetenskap, biologi och hydrologi, men samtidigt kunde 
använda moderna tekniska verktyg för att kunna lösa nya 
problem inom miljöområdet. Redan från början var det en 
bred utbildning och så har det fortsatt. En sak som är säker 
är att en W:are kan hamna lite var som helst. Det är inte som 
med en del andra civilingenjörsprogram, att man har ett par 
stora företag där majoriteten av klassen tänker sig hamna efter 
examen. Bredden gör istället att man kan välja ganska olika 
kombinationer av kompetenser och hamna som ”miljöexpert” 
på både mindre företag, konsultföretag, kommuner, 
länsstyrelsen eller myndigheter. 

Systemtänk är ett begrepp som återkommer i utbildningen, 
något vi har gemensamt med flera andra civilingenjörsprogram 
i Uppsala. Det betyder egentligen att vi först under 
grundutbildningen lär oss om många olika processer; såväl 
kemiska, biologiska, geologiska som fysikens lagar. Sedan 
kommer kurser som studerar stora system, ofta naturliga 
men även antropogena, så som meterologi, hydrologi 
och markvetenskap. Detta gör vi under de tre första åren 
innan vi tar vår kandidatexamen. En skillnad mot flera av 
utbildningarna på SlU är matematiken, vi läser totalt 30 hp 
matematik under våra första 5 terminer och det är det som 
ligger till grunden för de tekniskt avancerade kurserna. Under 
tredje året läser vi reglerteknik vilket handlar om att beskriva 
och kontrollera system. Detta löper vidare när vi sedan väljer 
kursblock efter trean och blir en viktig del i många av våra 
inriktningar. 

De olika kursblock vi har att välja på i årskurs fyra och fem är 
uthålliga VA-system, förorenad mark, vattenresurser, luftvård- 
och klimat, ekosystemmodellering och miljömanagement. 
De löper alla över en termin, generellt med 20 hp avancerade 
kurser och 10 hp projektarbete då man tillämpar det man lärt 
sig i kurserna. Examenskravet är att man ska ha läst minst två 
av dessa block, och totalt tre terminer. Vissa läser helt andra 
kurser under sin ”fria” termin, andra läser ett eller delar av ett 
block till. Slutligen gör vi ett examensarbete på 30 hp. 

”En W-ingenjör kan lösa tekniska problem 
men har också koll på biologi. En annan 
fördel är att många är engagerade, de vill 
inte bara få en ingenjörsexamen” - fritt 
citerat från en gammal W-alumn

Men den här W-andan som så många hört talas om och 
som alumnen i början av artikeln hade uttalat sig om, vad 
kommer den ifrån då? ”Visa mig vad du äter så ska jag säga 
vem du är” var det en vis person som sa någon gång. En 
lunchkonversation mellan en grupp W:are kan innefatta allt 
från valet i USA, vegetarisk mat, jämställdhet, miljöpolitik 
till förra veckans gasque, nästa kommittétillsättning, 
nationskörens senaste framträdande, någon som vart på 
orienterings-SM och så vidare. Alla är inte engagerade i allt, 
men alla är engagerade i någonting. Det är en av de bästa 
sakerna med att gå W, tycker jag. Själv skulle jag efter examen 
vilja utarbeta en metod för att värdera ekosystemtjänster

text Håkan Emilsson
foto Stefan Carlsson 

Håkan Emilsson är ordförande i  WAWE, 
programföreningen på Civilingenjörsprogrammet i 
Miljö- och Vattenteknik.



Vi ger våra  
medarbetare 
möjligheter ... 

www.lrfkonsult.se

... att arbeta över hela landet
Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa rådgivningsföretag!

LRF Konsult är ett nationellt företag 
med en stark lokal närvaro. Hos oss 
har du möjlighet att arbeta över hela 
Sverige – just nu har vi 135 kontor, 
från norr till söder. Vi tror att det bästa 
sättet att garantera rätt rådgivning för 
våra kunder är att finnas där de är, för 
att lära känna dem och deras behov. 
Vi samarbetar över hela landet för att 
kunna erbjuda våra kunder den bästa 
expertisen – oavsett var i landet den 
finns.

Det innebär att du har möjlighet att 
arbeta hos ett stort, etablerat och 
tryggt företag, även om du inte vill 
flytta till storstaden.

På lrfkonsult.se hittar du aktuella 
lediga tjänster.
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Det är fredagskväll och vi sitter i bilen 
på väg mot Skinnskatteberg, eller 
Skinnsberg som det också kallas. Det 
ligger långt in i de västmanländska 
skogarna och på båda sidorna om vägen 
ser vi bara skog och åter skog. Det är 
mörkt och lite fuktigt ute och hela resan 
känns som tagen ur en dålig skräckfilm. 
Två unga, kvinnliga skribenter reser 
till en okänd och isolerad plats för att 
undersöka om legenderna är sanna. 
”I Skinnsberg finns det bara män”, 
”Alla är jakttokiga”, ”Jag har hört att 
de inte får raka sig på flera månader!” 
samt ”Skogsmästare, är inte det typ en 
jägmästare?”. Rykten likt dessa florerar 
på Ultuna om skogsmästarna och väckte 
vår nyfikenhet. Vi fortsätter på den 
mörka vägen som aldrig tycks ta slut, 
men så plötsligt susar vi ut från skogens 
tryckande omfamning och på andra 
sidan sjön glittrar ljusen som från en 
mindre stad. Först vågar vi knappt tro 
att det verkligen är Skinnskatteberg vi 
ser, men skyltarna övertalar oss. Tro det 
eller ej så är Skinnsskatteberg faktiskt 
en egen kommun, men en liten sådan 
med sina 4400 invånare. Att SlUs 
utbildning för skogsmästare ligger här är 
såklart betydelsefullt för kommunen (se 
sidoartikel).
   När vi kommer fram till herrgården, 
som undervisningshuset kallas, möts vi 

Bland grabbar och granar
här kommer första delen i vår artikelserie om livet på andra SLU-orter. 
Först ut är Skinnskatteberg. Vi åkte för att ta reda på sanningen om 
den obligatoriska hårväxten, skogen och männen. det är oklart om 
vi blev så mycket klokare, men ett är säkert. helgen i Skinnskatteberg 
kommer vi aldrig att glömma. 

av en trevlig tjej som visar oss var vi ska 
bo under helgen. Just den här helgen 
är speciell eftersom skogsmästarna har 
sin årliga jaktfest, vilken är den största 
festen på året. Hela 250 biljetter är 
sålda trots att det bara läser cirka 150 
personer fördelat på tre årskurser på 
skogsmästarutbildningen. Förklaringen 
vi får är att många passar på att bjuda hit 
vänner ”när det väl händer något” och 
att alumner kommer tillbaka. 
   I klassrummet som vi ska sova i har 
de ställt upp tältsängar längs väggarna 
och vi delar rummet med tre tjejer 
från campus i Skara. Stämningen är på 
topp och vi får veta att det är förfest i 
en korridor i huset bredvid och sedan 
pub. Efter uppackning, upptäcksfärd 
och uppfräschning beger vi oss med våra 
nyfunna vänner mot festen. Skinnsberg 
är litet och många bor nära campus, 
så det mesta finns inom 5 minuters 
promenadavstånd. När vi kommer 
in i det stora korridorsköket möts vi 
av ett högt rop: ”Ja, jag är inte ensam 
längre!”. Vi ser oss om för att se var 
det kom ifrån och nersjunken i soffan 
mellan två skäggiga män ser vi en glad 
tjej som vinkar åt oss. Vi konstaterar att 
av 20 personer är hon den enda tjejen. 
Det är chockartat. Alla kommentarer 
vi fått höra om mängden män i 
Skinnskatteberg har vi mest tagit med 

en klackspark, men här är vi nu och kan 
knappt tro våra ögon. Vi börjar genast 
mingla runt och berättar att vi kommer 
från Ultuna och att vi ska skriva en 
artikel om hur det är i Skinnsberg. 
Nästa chock får vi när någon berättar 
att en bostadsrätt i Skinnskatteberg 
kostar 10 000 kronor, att jämföra 
med dryga miljonen i Uppsala. En 
annan kille flikar in att då är det en 
riktigt fin lägenhet, annars är det ännu 
billigare. En tredje föreslår att vi ska 
bosätta oss i Skinnsberg och pendla till 
Uppsala. Förslaget är skämtsamt, men 
när samtalet går vidare förstår vi att 
avstånd inte är något som avskräcker 
skinnsbergarna. Majoriteten åker hem 
på helgerna, så något studentliv är det 
inte att tala om. Stannar man kvar och 
blir festsugen så är närmsta stad Västerås, 
sex mil bort, annars är det ”Green man” 
i Fagersta som gäller.  
   Som sagt så är allt i Skinnsberg väldigt 
nära, så när det var dags att bege sig 
mot kårpuben så var det femtio meter 
till nästa dörr och vi var framme. När vi 
steg in genom dörren till puben, då blev 
vi chockade. Igen. Aldrig har vi sett så 
många män i rutiga skjortor på samma 
ställe. De var överallt. Minst hälften 
hade skägg, mer eller mindre glest, för 
att uttrycka det milt. Man tycker ju att 
vi borde ha vant oss efter förfesten, men 
det krävs nog mer än några timmars 
mingel för att acklimatisera sig till den 
höga testosteronhalten. 
  Puben består av tre rum på bredden. 
Till höger ligger bardelen och till 
vänster ett vardagsrumsaktigt rum 
med ett antal bruna skinnsoffor och en 
piltavla. Det mittersta rummet, som är 
det första man kommer in i, fungerar 
som hall men bytte under kvällen 
funktion till dansgolv där det buggades 
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och dansades för glatta livet. Någon 
kom på den briljanta idén att lösa 
avsaknaden av spektakulär ljussättning 
med att tända och släcka taklampan 
i ett högt tempo, vilket resulterade i 
ett mer discoaktigt ljus. Stämningen 
på puben var öppen och glad. Folk 
minglade runt och det verkade inte 
vara så mycket grupperingar. När vi 
påpekade det berättade många att det 
oftast är så i Skinnsberg eftersom de 
är så få. Man kommer att lära känna 
de flesta under sina tre år här och man 
bor ofta nära varandra, det är svårt att 
hålla upp en fasad eller försöka spela 
någon man inte är. Det resulterar i att 
det blir en god stämning och man får 
många nära vänner. Eller som en av de 
skäggbeklädda männen uttryckte det: 
”Att plugga i Skinnsberg är lite som att 
göra lumpen”.  
   Puben stänger vid 01.00 och vi beger 
oss mot vår sovsal. Ingen efterfest denna 

kväll, för redan klockan åtta nästa 
morgon ska vi följa med ut på jakt och 
då är sömnen dyrbar. Den uppfattningen 
är vi dock ganska ensamma om. 
Folk verkar ha bestämt sig för att ta 
tillvara på festen och efterfestade in 
på småtimmarna, trots morgondagens 
stundande jaktfest. Detta blir tydligt 
när vi avbryts mitt i nattmackan av ett 
överförfriskat grabbgäng som fumlar 
sig uppför trappan, brölandes ”Var är 
veterinärerna?!”. Vi förklarar att vi är 
agronomer, men de låter sig inte nedslås 
av det. Vi är ju trots allt tjejer. De blir 
lugnt och metodiskt utkastade från 
sovsalen. Under natten får vi ytterligare 
påhälsning, men de blir bryskt 
bortschasade av Skara-tjejerna. 
   Trots störningarna under natten lyckas 
vi ta oss upp vid sju och klockan åtta 

står vi samlade tillsammans med cirka 
20 andra utanför herrgården, redo för 
jakt. Folk ser förvånansvärt pigga ut, 
med tanke på hur hårt många gick in 
för gårdagskvällen. Vi har stämt träff 
med Oskar Mårtensson, tredje året, för 
att få möjlighet att ställa fler frågor om 
skogsmästarna och deras traditioner. 
Vad vore då bättre än att göra intervjun 
samtidigt som vi sitter på pass? Vad vi 
märkt hittills så verkar ”skogsmästare” 
vara synonymt med ”jakttokig”. Det är 
molnigt och lite ruggigt, men vi är glada 
att vi slipper minusgraderna. Som tur är 
har vi både kaffe och varm choklad att 
värma oss med under tiden och Oskar 
delar frikostigt ut sittunderlag med 
hans blivande arbetsgivares logga på. 
Han berättar om sina år i Skinnsberg 
och om de traditioner som vuxit fram 
under kårens 67 år. Insparken är kort 
och intensiv, kurserna rivstartar redan 
andra dagen så det finns inte så mycket 
utrymme för lek och stoj, men första 
veckan bjuder ändå på pubkvällar, 
aktiviteter och en insparkssittning. 
Traditionsenliga inslag är diagnostiskt 
prov och ”impedimentbrännbollen”, 
brännbollsspel på myr. Impediment är 
en definition av mark som producerar 
mindre än en skogskubikmeter per 
hektar och år, eller på annat sätt är 
olönsam att bedriva skogsbruk på, så 
därav namnet. 
   Eftersom skogsmästarna är så få så blir 
ett aktivt kårmedlemskap ett inofficiellt 
måste. Redan under andra veckan är det 
kårval och nästan alla får en post. Bland 
posterna märks exempelvis jaktmästare, 
festmästare och världsmästare. De 
sistnämnda ansvarar för kontakten med 
utbytesstudenterna. Tidigare hade man 
även posten kårhallick som ansvarade 
för att bjuda in de andra kårerna till 
festerna, men på grund av den inte 
så politiskt korrekta titeln försvann 
den officiellt men själva funktionen 
finns kvar inofficiellt. De som blir över 
får det mindre glamorösa uppdraget 
kårslav, även kallat jägmästare, vilket 
innebär att vara behjälplig med det 
mesta. Oskars kåruppdrag var PR-
mästare, vilket innebär att marknadsföra 
skogsmästarutbildningen på mässor och 

liknande. PR-mästaren sköter också 
branschkontakter och näringslivsdag. 
Utbildningen är starkt sammanlänkad 
med skogsbranschen och det var en 
viktig faktor när utbildningen hotades 
av flytt till Uppsala. Både studenterna 
och de blivande arbetsgivarna tyckte 
att närheten till skogen är viktigt för 
utbildningens kvalitet. Oskar pratar 
på och vi kommer in på relationen 
till jägmästarna. (Jägmästare läser en 
femårig skogsutbildning vid SlU i 
Umeå reds. anm.) Jägmästare och 
skogsmästare konkurrerar delvis om 
samma jobb efter utbildningen och 
det finns en stark hatkärlek mellan 
utbildningarna liknande den som finns 
mellan lantmästare och agronomer. 
Under hela helgen hörde vi flera skämt 
om jägmästare, bland annat att de har 
en kurs som spefullt kallas ”klappa 
skogsmaskinen” och att en jägmästare 
behöver fem år på sig att lära sig det 
en skogsmästare klarar av på tre. Oskar 
berättar vidare om de traditioner som 
finns i Skinnsberg och nämner bland 
annat att de svär en skogsmästared under 
insparken. Där lovar de att inte raka sig, 
ansiktet för män och benen för kvinnor, 
tills jaktfesten och att gå i drevet på 
jakten innan. Eden verkade brytas av 
ganska många, i alla fall delen om att 
gå i drevet. Vår jaktintervju avslutades 
vid lunchtid och trots några spännande 
minuter så åkte vi tillbaka utan någon 
större jaktlycka. Endast en liten gran 
fick sätta livet till när vi skjutglada 
agronomer fick provskjuta.
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tre snabba med Leena Berglund, kommunchef i Skinnskattebergs kommun:
Har skogsmästarskolan betydelse för kommunen och på vilket sätt? Skogsmästarskolan har väldigt stor betydelse för 
Skinnskatteberg. Vi är väldigt stolta över att vara den enda universitetsorten i Västmanland, Västerås har bara högskola. Nu 
på senare tid har vi också börjat samarbeta med forskarna på skolan i natur- och miljöfrågor, så det är en viktig resurs för oss. 
Sedan är det ju studenterna ett väldigt trevligt inslag i samhället, de ger orten en yngre bild utåt. Så självklart är den väldigt 
betydelsefull.

Det har ju förekommit utredningar som föreslagit en flytt av utbildningen till Uppsala, hur engagerade kommunen 
sig i denna fråga? Kommunalrådet var mycket aktivt i frågan, han uppvaktade såväl landshövdingen som riksdagsmän. 
Kommunpolitikerna har också använt sig av sina kanaler. Så vi ser med spänning framemot den artonde december. (Då 
beslutar SlUs styrelse om hur man ska arbeta vidare med utbildningsutredningen, reds anm.)
 
Till sist, vad är det bästa med Skinnskatteberg enligt dig? Boendemiljön. Det är nära till allt, kommunikationerna är bra och 
det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter inom till exempel sport och kultur. Det är ett perfekt ställe för naturmänniskor, 
med så mycket skog och jaktmöjligheter. text Julia Löf

text & foto: Julia Löf 
& Ida Berg

   Efter en heldag i skogen med drev 
på eftermiddagen var det dags för 
jaktfest. På något sätt lyckades vi köra 
vilse i Skinnsberg på väg till lokalen där 
middagen skulle hållas. Skogsmästarnas 
kårlokal, Tre Kolare som den kallas, är 
nämligen ganska liten och fungerar bara 
till pubar och mindre middagar så därför 
hålls jaktfesten på Folkets park. Att 
köra vilse i Skinnsberg är ungefär som 
att gå vilse från biblioteket till Syltan 
– det borde inte vara möjligt. Trots det 
lyckades vi bli riktigt vilse och en aning 
frustrerade, men vi hann dit innan det 
var dags att slå sig ner till bords. 
   Jaktfesten genomsyras av allt som har 
med jakt att göra. På borden ligger det 
tomma patroner, värmeljusen ligger på 
lerduvor och talarstolen är ett jakttorn 
klätt i granris. Tal och spexigheter 
avlöste varandra på löpande band och 
trots en del interna skämt fann vi det 
mycket underhållande. Pris delades ut 
till bästa skäggbärare, förutom äran 
fick han rakhyvlar, choklad och en död 
räv. Det sjöngs många sånger och alla 
handlade om skog på ett eller annat 
sätt. Sittningen gick i ett högt tempo 
och innan vi visste ordet av var det dags 

att bryta borden och börja dans. Det 
var liveband större delen av kvällen 
och från första tonen var dansgolvet 
fullt av dansande par, vevande armar 
och sambatåg. Som tjej behövde man 
aldrig vänta på att få en dans, det fanns 
duktiga buggare i överflöd. Vi dansade 
tills vi fick blåsor på fötterna och när 
festen slutade vid 02.00 begav vi oss mot 
efterfesten, denna gång utan att köra 
vilse. 
   Tidigt på morgonen stapplade vi in 
i sovsalen igen, lätt euforiska över en 
fantastisk kväll. Gästfriheten var stor, 
stämningen hjärtlig och alla vi träffat 
har bjudit på sig själva. Det fanns inget 
tillgjort eller falskt, alla verkade så 
genuina. 
Vilken helg vi fått vara med om, vi var 

överväldigade, men att komma på besök 
räcker gott. Trots allt är vi tacksamma 
för Uppsalas intensiva studentliv. För 
att smälta intrycken tog vi en sväng 
förbi Bosses, den lokala grillen, innan vi 
körde hem mot Uppsala. Under de 40 
minuterna vi åt hann vi träffa många av 
våra nyfunna vänner och vi kunde till 
och med se vilka som körde förbi för vi 
kände igen bilarna. Vi förundrades över 
att vi, trots vår oerhört korta vistelse i 
Skinnsberg, kunde sitta på Bosses och 
heja på nästan alla som kom in. Det 
krävs verkligen ett litet samhälle för 
att det ska kunna vara så, men trots att 
Skinnsberg är litet så finns det mycket 
hjärta.   ö  
   

”Manlige Bengt” underhåller.

Bästa skäggbäraren 
blev såhär glad över 
att få en död räv 
som pris. 
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Initiativet att öppna en ny restaurang på Campus kommer från 
SlU som tillsammans med Eurest är ansvariga för öppnandet 
av logen. Restaurangen profilerar sig mot internationellt 
inspirerad mat lagad med lite modernare influenser. Fokus 
ligger på att försöka göra all mat från grunden och framförallt 
att använda sig av ekologiska matvaror. Allt kött är svenskt 
och fisken är MSC-märkt. Även att använda sig av matvaror 
efter säsong är viktigt när veckans maträtter bestäms. Det här 
borde få tummen upp av miljömedvetna studenter, vilket det 
troligtvis finns gott om här på SlU. 
   Varje dag serveras det en köttbaserad och en vegetarisk rätt 
samt en soppa där dricka, stort utbud av sallad och bröd ingår. 
Viljan att använda sig av svenskproducerad mat och undvika 
halvfabrikat syns även i deras utbud av mellanmål. Börjar 
magen kurra finns det färskpressad smoothie, Brämhults juice, 
fruktsallad och yoghurt med müsli. Det finns självfallet även 
fika och färdiga mackor. När jag frågar Magnus om glutenfria 
alternativ säger han att det inte är några problem. Dock får du 
då i förväg komma förbi eller ringa och säga till att du skulle 
vilja köpa en glutenfri smörgås.  
   För alla kaffedrickande studenter där ute är logen väl värt 
ett besök. Här erbjuds inte bara vanligt bryggkaffe, du kan 
också köpa lyxigare kaffe, till exempel i form av cappucinos 

text & foto Hanna Bjärnelid

och kaffe lattes. Självklart är allt kaffe kravgodkänt och 
Fairtrade-märkt. 
   När jag själv besökte logen för att äta lunch med en vän 
märkte jag dock att en förkrossande majoritet av besökarna var 
SlU-anställda, vilket var tråkigt då logen även passar för oss 
studenter. Det kostar lite mer än Syltan men det är fortfarande 
ett bra alternativ. Speciellt den vegetariska rätten jag provade 
var mycket väl godkänd. Om du ändå känner att maten är 
något dyr är du faktiskt också välkommen in för att mikra 
din medhavda matlåda och givetvis också sitta i lokalen. Efter 
lunchtid finns hela lokalen även till förfogande om du vill 
sitta och plugga och kanske ta en kaffe. Efter skoltid anordnas 
pubar där lättare matservering förekommer. lokalen kan också 
användas som festvåning. Är ni ett större gäng på uppåt 20 st 
studenter som vill anordna något kvällstid, finns det utrymme 
att boka evenemang med både mat och alkohol. 
   Magnus berättar också att logen är ett projekt i process 
och att de är öppna för framtiden. De är också intresserade av 
feedback från studenter och välkomnar förslag.  
   Så om du vill prova något nytt, hälsosamt och 
miljömedvetet, besök logen kära SlU:are!   ö

det har knappast undgått någon SLU-student på centrala Ultuna att den nya 
lunchrestaurangen Logen har öppnat i den gamla byggnaden vid undervisningshuset. Men 
vet ni SLU:are vad det är för ett ställe egentligen? Frågor som varför öppnar ett nytt ställe här 

och hur kommer de kunna skilja sig från Syltan var frågor som cirkulerade i mitt huvud när 
jag satte mig med Magnus Lund för att få veta mer om detta nya restaurangtillskott.

Miljömedvetet matalternativ på Campus
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• Tina blodet i kylskåp ca 8-10 timmar.
• Sätt på ugnen på 200°C
• Sila blodet och blanda det med svagdrickan eller lättölen.
• Tillsätt rågmjölet under kraftig vispning
• Skala och hacka löken, fräs den sedan i lite av fettet och blanda ner det i blodblandningen.
• Smält sedan resten av fettet och blanda i det också.
• Tillsätt alla kryddor och ev. Lite sirap.
• Stek ca 1 msk av smeten i en stekpanna och smaka av, krydda eventuellt mer vid behov.
• Häll smeten i smorda och bröade långpannor (á 1.5 liter) upp till 2/3 av formens kant, täck formarna med aluminiumfolie.
• Ställ dem i en större långpanna och häll kokhett vatten i långpannan, så att formarna står i ett vattenbad.
• Grädda i 1- 1 ¼ timme. Prova att sticka puddingen med en nål, den ska vara helt torr.
• Låt dem svalna något innan de stjälps upp ur formarna. Skär puddingen i centimeter tjocka skivor och stek i ytterst lite 
smör i en stekpanna som inte får vara allt för varm.

Servera med råkostsallad och lingonsylt   ö

Mat för en hungrig Ultunesare

1 liter fryst nötblod
5 dl svagdricka eller öl
8 dl grovt rågmjöl
1 gul lök
150 g margarin
1 msk salt
½ tsk kryddnejlikor (mald)
1 tsk kryddpeppar
½ tsk vitpeppar
2-3 tsk finstött mejram eller timjan
ca ½ dl sirap

Blodpudding

text Ida Berg
foto Krister Berg & stockxchng
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Sätt på slangen på fälgen och blås in lite luft innan du lirkar på 
däcket. När du väl har fått på däcket kan du blåsa upp slangen 
till önskat tryck. Obs ett cykeldäck brukar pumpas till  ca 2,4-
6 bar, beroende på däckets dimensioner. Köp buntband, även 
kallat kattstrypare. Ca pris för dessa är 30:-. Sätt buntbanden 
runt hela cykeldäcket med ett avstånd på ca 5cm. Skruva 
sedan fast hjulet på cykeln. Obs ska du dubba ditt däck med 
buntband du bör inte ha handbromsar som bromsar mot 
fälgen, det kommer nämligen gå åt helvete när du bromsar.

Sätt på slangen på fälgen igen. Köp dubbdäck ca pris 350:- 
styck. Blås in lite luft i slangen innan du lirkar på däcket. När 
du väl har fått på däcket kan du blåsa upp slangen till önskat 
tryck. Obs ett cykeldäck brukar pumpas till  ca 2,4-6 bar, 
beroende på däckets dimensioner. Skruva sedan fast hjulet på 
cykeln.

Nu när vintern börjar ta sitt iskalla grepp över Uppsala 
och tanken på att  cykla till skolan på morgonen får det 
att riktigt spritta i kroppen, kan det vara en bra ide att se 
över sin cykel. En åtgärd som många gör på vinterhalvåret 
är att byta till dubbdäck. I samarbete med det välkända 
cykelstallet Astana team har Ultunesaren tagit fram 
två guider för att byta till dubbdäck samt för att laga 
punktering. den ena är en budgetvariant och den andra är 
en inte budgetvariant. Läs, lär och inspireras.

Alla gör det: dopa du också din cykel idag!

Budget Inte budget

+ Det är billigt. (nästan gratis)
- Det funkar inte.

+ Det funkar
-  Det är dyrt

text Olof Engle
foto stockxchng

Skruva loss hjulet från cykeln med dina bara händer. Vissa 
cyklar har en liten ”vev” som man tar av hjulet med.

Töm däcket på eventuellt kvarvarande luft genom att skruva 
på ventilen. Ta korridorsgrannens teskedar för att bända upp 
däcket och på så sätt få av det från fälgen.

När däcket väl är av tar du bort innerslangen. leta upp en 
vattenpöl, blås in luft i slangen. Du kommer nu se att det 
sipprar ut luft någonstans på slangen. Det är här som slangen 
är trasig.

leta upp ett tuggummi 
på marken. För att 
mjuka upp tuggummit 
kan det vara 
nödvändigt att tugga 
lite på det. Smeta sedan 
ut tuggummit där det 
sipprade ut luft från 
slangen.

Skruva loss hjulet från cykeln med två skiftnycklar. Vissa 
cyklar har en liten ”vev” som man tar av hjulet med.

Töm däcket på eventuellt kvarvarande luft genom att skruva 
på ventilen. Köp däckavtagnings verktyg ca pris 30:-. Dessa 
finns i plast alternativt metall, metallvarianten är att föredra. 
Bänd av däcket med verktygen.

När däcket väl är av tar du bort innerslangen. Fyll ett handfat 
med vatten, blås in luft i slangen. Du kommer nu se att det 
sipprar ut luft någonstans på slangen. Det är här som slangen 
är trasig.

Köp ett lagningskitt ca pris 30:-. Ta bort eventuell smuts där 
slangen är skadad. Smeta på limmet, tryck dit lagningslappen 
och låt det torka.



Vill du växa med oss? 
Välkommen till Väderstad!

Vi finns beläget vid Väderstad, ett litet välmående samhälle mitt ute  
på Östgötaslätten. Företaget grundades i början av sextiotalet av jord- 
brukarfamiljen 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 lantbruksmaskiner 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

iksv0001
Sticky Note
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Vill DU VARA MED OCH TÄVlA?

Kasta om bokstäverna i de sju grå 
rutorna och bilda det rätta lösen-

ordet. Skicka det till Ultunesar-
en, Box 7074, 750 07 Uppsala 

eller ultunesaren@stud.slu.
se. En glad vinnare får 

den senaste volymen av 
National nyckeln. Vi be-

höver ditt svar senast 
1 februari, 2013. 

Lycka till!

 3 körar bakom
 6 spelade “Lugna fontäner av lust”
11 _______ spion (1977)
12 moi et __
13 ask med “françaist yttal”?  
14 insinuation (eng.)
15 Windows-version
16 skjuts vid kunglig födsel
18 högsta handen i poker (förk.)
19 sade Blofelds angora?
21 när amerikaner talar om oss?
22 är inte huvudpersonen
25 var KGB till CIA och MI5
27  fluor för en kemist
28 blekmedel
30 gör k till tand-

 beläggning …

case closed by T-REX

Vi VET iNTE om huvudpersonens favoritklädkedja är 
MQ med nog skulle det passa väldigt bra. Oavsett le-
verantör är man inte helt ute och cyklar när man säger 
att kläderna gör mannen ... eller är det tvärtom? Vi letar 
här ett ord som är representativt för den väderlek som 
ofta råder i huvudpersonens hemland, i alla fall om man 
förlitar sig på gamla tiders stereotyper!

VÅGRÄTT

32 positivt svar
33 the likes of No
34 Dr. Dobb’s Journal?
35 olovligt sexuellt umgänge
38 Ärling Erikssons initialer 
39 tyska talskivor – på tyska!
40 kramkittlig mupp
42 kallas väl pappa ofta i USA?
43 moderjord för huvudperson
45  filmen från 1962 (med L6) 
46 teoretiskt pappersark
  (0,21 x 0,29 mm)

SUNT BONDFÖRNUFTSUNT BONDFÖRNUFT

lODRÄTT

 1 spionfärg?
 2 gränssnitt (pl.)
 3 botar (eng.)
 4 n? (eng.)
 5 sidledes
 6 se V45
 7 ALY  
 8 höga kusten  
 9 kommer action
  i dessa filmer  
10  film (1989)
13 engelsk njutning
17 stor sal
19 med mera etc.
20  löses i filmerna
23 motorcykel och
  automatkarbin
24 vild ridtävling
26 smordes
27 15 hexadecimalt

29 överskott (eng. förk.)
31 har med säkerhet Qs
  specialtillverkade
  papper ett högt ett
32 månad (för 8 år sen!)
36 förvandlar vin till
  Kent-låt …
37 amerikanska lag
41 bondredskap i FN
44 system för att
  selektivt uttrycka
  gener i labbmiljö

ult_korsord_4_2012.indd   1 2012-11-12   08:46:38



Det vore kul att höra ifrån dig.
Besök vår hemsida för mer information.

www.handelsbanken.se/karriar

Funderar du på extrajobb  
eller karriär i Handelsbanken?

POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

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


