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Har du hittat rätt?

Anna diAmANt  Samuelsson
Redaktör 2010

Är du en av dem som brinner för 
träning? Eller är kanske resor, musik 
eller konst din passion? Oavsett vilket 
kanske du vet vad som är ditt spår i livet. 
Någon som definitivt har hittat sitt kall 
är Emma som i det här numret skriver 
om sitt spår - dansband. Och ni är säkert 
många fler som gillar att dansa, oavsett 
om det är släpp på Kåren, studentbaler 
eller på dansbandsfester. Emmas artikel 
kan ni läsa på s. 12.
   Det här numret bjuder dessutom på 
två intervjuer, där du som student kan få 
idéer om vad man kan syssla med efter 
examen. Och om du undrar över hur du 
bäst ska ladda upp inför Vasaloppet nästa 
år finns på s. 21 en intervju med larkaren 
Helena, som tillsammans med flera tusen 
andra tjejer i februari åkte skidor mellan 
Oxberg och Mora.
   Utöver det presenterar sig Kommis och 
Ultuna Jaktklubb, och du kan också lära 
dig mer om xenotransplantation på s. 16.
 Från och med detta nummer tar jag över posten som redaktör för Ultunesaren, en 
utmaning jag verkligen ser fram emot. Journalistikintresset har alltid funnits i bakhuvudet 
och jag är glad över att ha fått chansen att arbeta med den här tidningen. Att dessutom ha så 
otroligt duktiga medarbetare som skriver, fotograferar, tecknar och layoutar är förstås extra 
roligt. Tillsammans ska vi under det här året jobba hårt för att ge er fyra intressanta, läsvärda 
och spännande nummer.

Läs om dansbandskampen s. 12
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Majkårmöte 

19/5 17.00

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.

Lämnar du dessa spår efter dig? 
Eller känner du någon som gör det?
Kontakta oss i så fall.
Ultunesaren söker skribenter (inga förkunskaper krävs).

Sophia LILLA BLÅ Isberg  073-90 31 201 
(Ansvarig för studiesociala frågor)   
Erling DRILLEN Strandberg 070-62 04 516
(Proinspektor) 
Daniel Kvist   073-59 32 123 
(Hufvudfadder)

Akutkort/ Emergency card
Jourhavande ultunesare / Union members on duty

ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se
ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se

ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se

Ny proinspektor!

Ultuna studentkårs tidigare inspektor, Bengt 
HELIOS Guss, har efterträtts av proinspektor Erling 
DRILLEN Strandberg, prefekt vid institutionen för 
husdjursgenetik. 
 Kårens inspektor har till uppgift att ägna 
uppmärksamhet åt Kåren och stödja dess 
verksamhet. Praktiskt innebär det främst stöd åt 
styrelsen, vissa ceremoniella uppdrag samt att vara 
jourhavande ultunesare. Nyval av inspektor kommer 
att ske på majkårmötet.

Marskårmöte 

25/3  17.00 

på Kåren

Vardagar kl. 12.15-13.00 på Kåren.
Billigt kaffe på Kommis!

ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se
ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se www.ultunesaren.se
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Hösten för tre år sedan, i en jaktstuga inte långt från 
Ultunae fagra ängar, samlades ett gäng törstiga jägare för att på 
klassiskt manér dricka den goda jaktlyckan till. Kväll blev till 
natt och historier om blodtörstiga vargar, 17-taggare och stora 
galtar avlöste varandra. Det var här, i dimmorna av punschen 
och den knastrande brasan, som idén om en jaktklubb föddes. 
Dagen efter, med spåren av föregående natt färskt i huvudet, 
samlades jägarna för att på allvar ta itu med sin idé. Den 
första såten var svår att tränga igenom, antalet medlemmar 
räckte knappt till en första skyttelinje. Jaktledaren och likväl 
klubbens första ordförande bestämde sig för att utbildning 
var nödvändigt för att fylla jaktlaget och startade den första 
jägarexamenskursen på Ultuna Studentkår. 

Jakt är ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige, framförallt nu 
i dessa vargtider. Åsikterna om jakt går vida isär, för vissa är 
det ett socialt verktyg, för andra ett sätt att få mat på bordet 
och för några en ren slakt av oskyldiga djur. Oavsett hur man 
ställer sig till jakt kan det vara intressant att öka sin kunskap 
i ämnet. Visste ni till exempel att för att jaga över huvud 
taget i Sverige måste en spårhund finnas tillgänglig för att 
spåra viltet om det blir ett eftersök inom ett par timmar efter 
avfyrat skott? Eller att i alla trafikskador med vilt har Sveriges 
Jägareförbund utbildat lokala jägare i området som spårar 
och tar hand om skadat vilt? Så oavsett hur man ställer sig i 
jaktfrågan fyller jägarna en funktion i samhället. 

Sedan jaktklubbens bildande har medlemsantalet stadigt ökat 
och årets kull av blivande jägare är av en mycket blandad 
kompott. Den stora variationen visar att Ultuna Jaktklubb 
idag är en förening för både den kallblodige jägaren likafullt 
för dem som inte hyllar själva skjutandet utan vill få en 
större förståelse för jakt och allmän kunskap om den svenska 
naturen. Utbildningen innehåller alltifrån vapenkunskap och 
jaktlagar till läran om viltet och viltvård. Jaktklubben ordnar 
förutom jägarutbildning en mängd olika aktiviteter som 
föreläsningar, jakter och studieresor. Är du intresserad av att 
vara med i jaktklubben och ta del av klubbens aktiviteter är du 
välkommen att höra av dig till klubbens ordförande Fredrik 
Sörensson (a06frso1@stud.slu.se). Håll även utkik på Kårens 
anslagstavlor om information från oss. 

Vi i jaktklubben spår en ljus framtid – vill du vara med? 

text Lisa Runnérus och olof wassberg
illustration Karl Persson

Spåra med

Jaktklubben



Swedbank

Grattis alla studenter som är kunder hos oss! 
Nu får ni 3 kostnadsfria månader på en 
hemförsäkring*

Välkommen att besöka swedbank.se/student eller närmaste 
Swedbank kontor så berättar vi mer.

* Gäller vid tecknande av helårsavtal på en hemförsäkring via oss. 
Erbjudandet är inte tidsbundet och värdet är ca 500 kr.
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År 2010 kommer säkerligen att gå till historien som året med 
förändringar och omvälvningar, det är i år som kårobligatoriet 
försvinner. Från och med 1 juli kommer varje student på 
Ultuna själv att få välja om han eller hon vill vara med i Kåren 
eller inte. Det gäller ju helt enkelt för oss att lyfta fram Kårens 
aktiviteter och visa vad vi gör, vilket jag anser är mycket positivt 
för själva verksamheten. Jag ser verkligen fram emot att vara 
med och tackla denna utmaning som Kåren står inför. 
 Det visar sig i många undersökningar att folk är mer 
hjälpsamma under svårare tider, man samarbetar mer, pushar 
varandra och så vidare. Det ser jag inom Kåren redan nu. 
Många är oerhört engagerade och arbetar hårt för att det ska gå 
väl för Kåren, jag tänker inte bara på de kåraktiva just nu, utan 
även många äldre ultunesare som håller Kåren varmt om hjärtat. 
Till dig som inte är engagerad inom Kåren är vår förhoppning 
att du ska känna dig välkommen till Kåren i alla väder och 
tänk på att du kan använda oss om du har frågor som berör din 
utbildning och din studietid här på Ultuna. Vi sitter med i alla 
möjliga utskott inom universitetet och arbetar hårt för att du 
ska kunna få en så bra studietid som möjligt.
 Inför vårterminen vill jag till sist dela med mig av några kloka 
ord till alla studenter på Ultuna; under ert vardagliga slitsamma 
pluggande får ni inte glömma bort att koppla av och njuta av 
studentlivet. Det finns en uppsjö med olika utskott inom Kåren 
som har en mycket rolig och utvecklande tid tillsammans. Om 
du inte gjort det på länge, kom ner och besök vårt fina kårhus. 
Kåren finns till för dig.

Simon Jonasson
Ordförande ULS 2010

A plan for 2010

Goudarz Azar
Chairperson of ULS PhD 

Student Council 2010 

Ett minst sagt spännande år
med en ordentlig utmaning

I was sitting on the train heading to the conference of 
‘Competitiveness of the European Food industry’ in Malmö 
when Marie Kimming (Chairperson of the election board 2009) 
called me and asked if I was interested in being the chairper-
son of the ULS PhD-student Council 2010. I answered, yes I 
am. I got this position while I was planning the second year of 
my PhD education; a year full of activities with PhD courses, 
research, teaching etc. I accepted this position, since during 
2009 I witnessed how this Council is able to improve the PhD 
studies, not only at the faculty level but also at SLU as a whole.  
 The board 2010 took over a successful Council from Josefine 
Liew and her colleagues. Consequently, the Council’s new acti-
vity plan consists of partly a continuation of last year’s plan by 
considering some changes and improvements whereas some new 
activities and issues have also been included. Convenient com-
munication with the Council’s different stakeholders will be at 
the centre of attention for 2010. Councils, boards and commit-
tees at undergraduate and postgraduate student-, faculty- and 
university level and with no doubt all the postgraduate students 
within the university are among the Council’s major stakehol-
ders. We need to create a mutual and more active relationship 
with these groups to achieve the Council’s ultimate goal; “to 
improve the educational and social situation for postgraduate 
students at the NL-faculty”. 
 Preparing a PhD-student handbook tailored for each de-
partment at the NL-faculty, aiming for answering the practical 
questions regarding PhD education, providing more opportu-
nities for international students to become more involved in 
different activities at the university, following up the new rules 
for recruiting “Scholarship PhD-students” and  conducting 
“the best supervisor award” - a way to motivate the supervisors 
at the faculty and present the best ones - are highlights of the 
Council’s activity plan 2010. Let’s do it!



Nytt år - ny  redaktion

Lisa wagner, övrig medarbetare:
 - I kaffesumpen kan jag läsa att kronprin-
sessan Victoria tar sitt förnuft till fånga och 
gifter sig på Ultua istället för i Stockholm.

Både gamla och nya medarbetare utgör 
Ultunesarens redaktion år 2010. Vi kommer 
att göra vårt bästa för att du som läsare 
ska få en riktigt bra tidning i din brevlåda. 
Tveka inte att kontakta oss om du har 
frågor, synpunkter eller idéer!

Cecilia A’KANoN Nilsson, fotograf:
 - Kristallkulan säger mig att det snart 
blir ljusare, varmare och kanske rentav 
sommar.

matilda Brink, stf redaktör:
  - Pendeln ger indikationer om 
att Lindtkulor under 2010 kommer 
visa sig vara rena vitaminbomben. 
Det är bäst jag tar en till redan nu!

tobias fotóN Neselius, fotograf: 
 - Jag ser tydliga linjer i handen - 
vi får snart en ny istid!

Anna diAmANt Samuelsson, redaktör:
 - Diamanten talar till mig - Ultunesaren 
kommer innan året är slut att utses till 
Sveriges bästa tidning.

Karl Persson, illustratör:
 - Om man slår ett bra slag 
rullar tärningara över bordet. 
Då får man slå om.

Karolin NüwA Andersson, hemsidesansvarig:
 - Korten säger mig att SJ under året anpassar 
järnvägsnätet till det svenska klimatet. Måste 
nog köpa nya kort...

Sara Brundin, art director:
 - Spegeln visar tydligt att antalet 
parker per capita kommer öka explo-
sionsartat.

Även i fortsättningen kommer Ultunesaren 
att ha ett tema för varje nummer och 
först ut i år är temat ”spår”. Redaktionen 
tar därför tillfället i akt och förutspår 2010 
års händelser med hjälp av bland annat 
kristallkula, kortlek och kaffesump.



Swedbanks och ULS 
miljö-/energistipendium
Swedbanks och ULS miljö-/energistipendium är en 
belöning om 10 000 kr för ett framstående arbete för den 
lokala eller globala miljön alternativt energifrågor. 
Stipendiet delas ut till en studerande medlem i Ultuna 
studentkår (ULS) eller, inom cirka 10 år från examen, 
till medlem som utexaminerats från utbildning vid SLU 
Ultuna. Studerande medlem är studerande vid grund- eller 
forskarutbildning vid SLU Ultuna.

Ansökan eller nominering ska lämnas till ULS ordförande 
senast 1 april!

LHS stipendium för behövande
LHS (Lantbrukshögskolans) stipendium grundades 
under 1800-talet av Ultuna elevkår och donerades till LHS år 
1932. Idag förvaltas stipendiet av SLU:s styrelse. Tio procent 
av avkastningen läggs till kapitalet och resten delas ut till 
behövande studenter som ett eller flera stipendier på minst 
1000 kr.
Till ansökan skall bifogas en särskild konfidentiell 
självdeklaration som kan erhållas av ULS ordförande eller ULS 
sekreterare. ULS styrelse röstar fram stipendiaterna med slutna 
sedlar - röstningen föregås inte av någon diskussion.

Lämna in ansökan till ULS ordförande senast den 15 mars!

Sommar i Arons Hus  
– utlottning av sommarveckor!

Nu är det dags att anmäla sig till utlottningen av sommar- 
och semesterveckorna i Arons hus (vecka 22 - 34). Anmäl 
ditt intresse senast den 20 mars till ULS sekreterare genom 
att maila in kontaktuppgifter samt max tre önskade veckor i 
prioritetsordning till uls_sekr@stud.slu.se eller lägga en lapp i 
sekreterarens fack i kopieringsrummet i kårhuset. Resultatet av 
lottningen meddelas senast den 1 april.
Arons hus kan medlemmar i ULS och ASK samt personal vid 
SLU hyra till mycket förmånliga priser. Arons hus i Båstad har 
sju sängar i tre rum samt en extrabädd och är även försett med 
ett fullutrustat kök med kyl och frys samt en trivsam öppen 
spis i vardagsrummet. Till huset hör även en trädgård där du 
kan njuta av den fantastiska havsutsikten.

för mer information om stipendierna och Arons hus 
kontakta ULS Sekreterare ida CUPCAKE Åslund (uls_
sekr@stud.slu.se).

Styret informerar

Bo en vecka nära havet



Det är vi som sitter i kårstyrelsen 
under 2010. Vi är ett blandat gäng 
som under året kommer leda Kåren 
genom våra olika befattningar, men 
mot gemensamma mål för att förvalta 
och utveckla Ultuna studentkårs 
studiebevakning, studiesociala 
engagemang, näringslivsanknytning och 
utmärkande traditioner.

Styrelsen 2010
Gör forntid till nutid

Nedre raden från vänster
8:e ledamot
Robert KLIKK Svensson
Program: Ekonomagronom -06
Härkomst: Längjums socken i det fagra 
Västergötland

Sekreterare
Ida CUPCAKE Åslund
Program: Mark/växtagronom -08
Härkomst: Hofors i Gävleborg
 
Ansvarig för studiesociala frågor
Sophia LILLA BLÅ Isberg
Program: Husdjursagronom -08
Härkomst: Färingsö, en Upplandsö i Mälaren

Ansvarig för näringslivsfrågor och 
omvärldskontakter
Vilhelm "Ville" Ektander
Program: Ekonomagronom -08
Härkomst: Fivelstad Socken, på den 
fagra Östgotaslätten mellan Vadstena och 
Skänninge

Vice ordförande med ansvar för 
utbildningsfrågor
Marie GULD Carlsson
Program: Husdjursagronom -06
Härkomst: Kågeröd, en liten by i nordvästra 
Skåne

Kassör
John Wåhlin
Program: Ekonomagronom -08
Härkomst: Fimta i Södermanland
 
Övre raden 
informationsansvarig
Maria AERTAN Andersson
Program: Mark/växtagronom -06
Härkomst: Skånska myllan på sydkusten

ordförande
Simon PANZA Jonasson
Program: Mark/växtagronom -05
Härkomst: Varberg i Halland

Vem är vem, vem gör vad och var kommer de egentligen ifrån?

text maria AERtAN Andersson
foto tobias fotóN Neselius

inspektorsskifte som är i annalkande. 
Det sista är en stor händelse för Ultuna 
studentkår, vilket vi givetvis gläds åt
att få vara en del utav.

Sammanfattningsvis kommer vi arbeta 
för att göra din studietid så bra som 
möjligt, samtidigt som vi i styrelsen 
vid årets utgång förhoppningsvis är en 
god erfarenhet och ett minnesvärt år 
rikare. Väl mött och varmt välkomna in 
i styrelserummet för frågor, funderingar 
eller bara en kopp kaffe! 

Självklart är en av årets viktigaste 
frågor hur Kåren ska förberedas för, 
och hur genomförandet skall ske 
av, övergången till ett frivilligt 
kårmedlemskap. Redan förra året 
började den dåvarande kårstyrelsen 
arbetet, och några av dem sitter nu 
med i den arbetsgrupp som sedan 
drygt ett år stöttar styrelsen i denna 
fråga. 
 
Vår utgångspunkt och vårt mål kommer 
vara ett fortsatt högt medlemsantal 
eftersom viljan är att kunna företräda 
majoriteten av Ultunastudenterna 
gentemot universitetet såväl som andra 
motparter. Dock är även frågan om 
bibehållna och ökade samarbeten med 
näringsliv och kommun viktig, både 
ekonomiskt sett men också sett till 
mervärdet av detta för er medlemmar. 
Det är vår framtid vi tillsammans 
bereder för.  Utöver ovanstående 
kommer vi även ha fokus på en 
fräschare webbplats för Kåren, samt det 

Originalbild

Bilden är en parafras av ett foto 
ur Traditionens ande talar - en 

bok om Ultunalivet 1849-1932. I 
originalbilden nedan, återses bland 

andra 1881 års ordförande för 
Ultuna elevkår, två av institutets 

lärare och en av elevkåren 
nyinköpt instrumentuppsättning. 

Boken finns att låna på Kåren.
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Återuppståndelse
Det senaste året har sockerlåga 
ultunesare slagit tröstlösa lovar förbi 
Kommissionärens glasluckor. Alla gick de 
bet och fick med trötta steg bege sig mot 
Syltans godishylla, med priser som var 
allt annat än vad en student önskade sig. 
Till slut var det ett gäng lätt avdankade 
SMK:are, som efter att spenderat hösten 
med att uppfostra ohvisa småttingar 
behövde ett nytt skötebarn och då tog sig 
an Kårens lilla kiosk.
 I december öppnade Kommis med 
buller och bång. Glögg såldes som 
aldrig förr, julmusik förgyllde lunchen 
för hungriga studenter och inte att 
förglömma så dignade godisskålarna av 
allehanda läckerheter.

Nya marker
När julen passerat och marknaden 
för glögg inte var lika givande ville 
invånarna i Kommis bryta nya marker. 
Efter förfrågningar och undersökningar 
konstaterades det att det var fritt fram för 
Kommis att sälja kaffe under lunchrasten. 
Så numera vallfärdar ultunesarna till 
kårhuset under lunchen för att sänka 
blodhalten i koffeinomloppet till 
en kostnad av endast 5 kr. Inte att 
förglömma finns även panpizza för den 
stackaren som glömt lunchlådan hemma.

mer än godis och kaffe
I Kommis finns allt vad en student 
kan behöva för en dag på universitetet. 
Block, pärmar, pennor, sudd och annat 
kontorsmateriel finns till förnämliga 
priser. Även försäljning av begagnad 
studentlitteratur har börjat så smått. 
Äldre studenter kan komma och lämna 
in sina böcker, ange vilket pris de 
önskar sälja dem för och sedan hämta ut 
pengarna när boken blivit såld. För detta 
tar Kommis ut en avgift på bara 10 kr. 
Alltså, letar du efter kursböcker är det 
bara att komma förbi och be att få titta 
på vårt bokställ.

Kårnålen mystiskt försvunnen?
Sist men inte minst säljer Kommis 
kårpins och sångböcker till de förvirrade 
själar som lyckats tappa bort dem på 
senaste sittningen. Även kårband och 
pins till utskotten, såsom GN, SMK och 
Husdjursrådet finns.

Välkomna till Kommis! Öppet måndag 
till fredag, kl. 12.15-13.00.

Kommisssionären-10
Sött och billigt! 

text Hanna CäNdi Nilsson
foto maria AERtAN Andersson

Kaffedoften ringlar sig mellan matlådorna på Kåren. Det konstiga är att den inte tycks 
komma från styrelserummet, där koffeinångorna allt som oftast ligger täta. Nej, det är 
snarare så att den ljuva doften verkar komma från en skrubb bakom mikrovågsugnarna…
KOMMIS HAR SLAGIT UPP LUCKORNA IGEN!

Kommis öppet igen

Fikasugen ultunesare

I den svenska myllan 
på östgötaslätten. 
Där finns vi.



I den svenska myllan 
på östgötaslätten. 
Där finns vi.
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Dansbandskampen har 
förändrat en hel värld, eller 
i alla fall den värld jag lever 
i. Att ha en egen värld att 
krypa in i är en viktig del i 
livet, utan denna trygghet 
vore vi vilsna människor utan 
ett särskilt spår att följa. 

Vi följer alla ett särskilt spår i livet. Vilket 
spår du väljer beror mycket på hur du själv 
har valt att lägga upp ditt liv, och vilka 
spår du redan valt att gå. Ibland, eller 
alltför ofta, kan man stöta på ett vägskäl, 
eller ännu värre, en återvändsgränd. I det 
läget vet man inte vad man ska göra eller 
vad man ska välja. Då kan man också 
börja undra vad man gjort för fel för att 

hamna där och om Han där uppe jävlas 
med en. Livet kan vara orättvist, och det 
är orättvist! När livet känns som mest 
jävligt gäller det bara att passa på att tycka 
synd om sig själv, gråta lite meningslöst 
och lyssna på de där fina sorliga låtarna. 
Sedan får man ta tjuren vid hornen och 
komma upp till ytan igen, och då inse 
hur bra man egentligen har det, även om 
det känns för jävligt ibland. Det är just då 
det är bra om man vet vilket spår man ska 
välja, så man har något att följa genom 
hela livet.

moderna dansband
Jag har definitivt hittat mitt spår. Även 
om jag också är fruktansvärt deppig 
ibland, och inte vill något hellre än att 
bara försvinna och slippa allt och alla, så 
har jag ett spår att följa. Jag hade turen 
att redan som liten fastna för ett spår. Det 
var Arvingarnas skiva som hette just ”Nya 
spår”. Sedan dess har det bara rullat på. 
Idag tar dansen och dansbandsmusiken 
upp den största delen av mitt liv, ja, mer 
än det verkligen borde. Men jag har som 
motto att man ska leva livet, inte bara 
hålla sig vid liv. Så även om jag har en lite 
galen idé om något som jag vill göra men 
som jag kanske inte borde göra, så gör jag 
det ändå. För vem vet, imorgon kan det 
ju vara för sent!
 Innan jag fortsätter måste jag bara sätta 
in en liten parentes om att när jag nämner 
ordet dansband och dansbandsmusik, 
är det inte Vikingarna och Thorleifs jag 
pratar om. Nej nej, det jag ägnar mig åt 
är den moderna dansbandsmusiken som 
spelas av de moderna dansbanden, som 
exempelvis Casanovas, Scotts, Barbados 
och Perikles. Jag dansar så ofta jag hinner 
och kan och musiken finns med mig vart 
jag än går. Jag är en sådan typisk dansare 
som har vattenflaska och ombyteskläder 
med mig ut på danserna. Och tro mig, 
ombyte behövs, för att röra sig tätt ihop 
i en gnuss-fox eller att dansa en snabb 
bugg i ett rum fullt med människor gör 
att man svettas mer än vad man gör på ett 
hårt Friskis-pass. Men roligt är det! 
 Jag har också lärt känna otroligt många 
underbara dansare och några otroligt 
underbara dansbandsmusiker. Och jag 
skulle inte välja bort det för en sekund! 

Ett dansbandsfreak 
talar ut

The Playtones

Hängiven fantast
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dansbandskampen på SVt
2008 satsade SVT mer än någonsin på 
dansband. De startade Dansbandskampen. 
En kamp i åtta program med en 
avslutande final där ett band utsågs 
till Sveriges Bästa Dansband. Det hela 
utspelade sig i Strängnäs, live i Svenska 
Hem Arena och efter TV-sändningen 
var det dans hela natten lång, eller ja, till 
klockan 01 då banden ville gå hem och 
spriten i baren var slut. 2008 års vinnare 
av Dansbandskampen, och som därmed 
fick titeln ”Sveriges bästa dansband 
2008”, var Larz Kristerz. Om någon har 
missat det blir jag nog förvånad, men jag 
är medveten om att så kan vara fallet.
 2009 års Dansbandskamp skulle bli 
snäppet vassare. SVT satsade mer på 
produktionen och ändrade regler och 
de dammsög hela Dansbands-Sverige 
för att hitta de bästa utmanarna. 
Dansbandskampen 2009 bjöd på det 
mesta, allt från moderna heltidsband 
som vi dansare älskar, erfarna 
dansbandsveteraner och unga popband 
som egentligen bara såg chansen att 
komma in i rampljuset. Tyvärr var inte 
alla banden av den bästa sorten, men det 
kanske fick de bra banden att vara ännu 
bättre. De flesta banden hade väldigt 
hög klass, och även om mina absoluta 
favoriter inte kom till final (men det är 
jag nog egentligen glad över att de inte 
gjorde), så innehöll finalen de bästa bland 
de bästa.
 Och visst kom vinnarna The Playtones 
från ingenstans. De kom, de sågs, de 
segrade! De är kanske inte ett riktigt 
dansband, men de är riktiga entertainers 
som verkligen kan leverera på scen och de 
sticker ut i mängden. 

En kväll att minnas
Jag var på plats i Svenska Hem Arena i 
Strängnäs på finalkvällen, och stämningen 
i arenan gick verkligen att ta på. Det var 
så laddat och stämningen var på topp! 
Kan nog liknas med Bandyfinalen 2009, 
där Västerås mötte stormästarna Edsbyn. 
Eller U2:s sommarkonsert på Ullevi 
i Göteborg, eller när du håller i de där 
underbara skorna som nu äntligen är 
på rea och som du har gått och tittat på 
det senaste halvåret. Ja, jag tror att de 

flesta kan relatera till en händelse där en 
liknande känsla upplevts. Under själva 
TV-sändningen hade jag en utmärkt 
plats framme vid scenen. Jag såg allt, och 
lite till, och tog 564 bilder. Jag fick till 
och med konfetti innanför tröjan! Den 
otroliga lyckan som spred sig i hela arenan 
när The Playtones presenterades som 
vinnare och den underbara stämningen i 
arenan levde kvar i mig i flera veckor.

Nöjda vinnare och glada tvåor
Ettorna The Playtones och tvåorna Titanix 
turnerar nu land och rike runt tillsammans 
i det så kallade Dansbandskalaset. Jag 
fick träffa dem innan spelningen i Tierp 
för en liten intervju. På frågan om The 
Playtones ångrar att de ställde upp i 
dansbandskampen svarar Stefan Jonasson, 
sångare och pianist, ett klart nej.
 – Tiden efter dansbandskampen har 
varit upp-och-nervänd, hektisk och 
jobbig med lite sömn, men samtidigt 
har det varit fullt av lycka! Turnén har än 
så länge varit rolig och det har varit bra 
uppslutning på folk. 
 – Vi har bara fått bra respons från 
alla, inga ägg eller tomater har kastats, 
säger Stefan Jonasson.
Men då erkänner Stefan Rolf, gitarrist 
i Titanix, att han fått en chilifrukt en 
gång. Men fyller sedan i att den var till 
matlagning. Och Titanix är inte bittra 
över att de kom på andra plats. 
 – Vi trodde aldrig att vi skulle komma 
så långt och är lite chockade över att vi 
kom så långt som till andra plats! säger 
Stefan Rolf. Sedan fyller hans fru, Maria 
Rolf, som är sångerskan i bandet, i att de 
har fått många spelningar under 2010 
och är väldigt glada över det.
 Kvällen blev sedan full av lycka med 
mycket dans och bra musik från scenen. 
Både Titanix och The Playtones vet 
hur man underhåller. Och de kommer 
definitivt få se mer av mig!

Hitta ditt spår
Det jag vill ha sagt med denna text 
är inte att ni ska börja lyssna på 
dansbandsmusik. Nej, jag vill att ni 
stannar upp och ställer er själva frågan 
om ni har valt det rätta spåret i ert 
liv. Har du något du brinner lite extra 

för? Har du något du inte skulle klara 
dig utan? Om du inte har det är det 
verkligen på tiden att du hittar det rätta 
spåret för just dig. Lev livet, håll dig inte 
bara vid liv! Imorgon kan det vara för 
sent! 

En stor musikfest med dans och mingel

text och foto The dansbander
Emma RooZ michaelsson
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Söker du...
  ...ett roligt och stimulerande 
  jobb inom den gröna näringen

Då är vi lösningen för dig!



den hyperakuta effekten
Immunsystemet har funktioner för att skilja på ”själv” och 
”främmande”, det vill säga ett transplanterat, främmande, 
organ. Transplantation av organ mellan två olika individer 
orsakar en immunreaktion, som utan behandling förstör det 
transplanterade organet.
 Det finns immunhämmande mediciner 
för att förhindra bortstötningen. Vid 
xenotransplantation (xeno betyder främmande) 
fungerar inte dessa mediciner. En hyperakut 
avstötning sker.
 Den hyperakuta avstötningen är en kraftfull 
immunologisk process som kan förstöra 
till exempel en transplanterad grisnjure 
inom några minuter/timmar. Processen 
skadar blodkärlen och orsakar blödningar 
och proppbildningar vilket leder till att 
blodcirkulationen avtar och njuren dör.
 Människan och även vissa apor, exempelvis chimpanser och 
babianer, har redan antikroppar mot gris. Huvuddelen av dessa 
är riktade mot en speciell sockergrupp som sitter på ytan av 

Det finns en stor brist på organ till transplantation och många människor dör i väntan på ett 
nytt. Djur som donatorer skulle innebära en obegränsad tillgång av organ, celler och vävnader 
till transplantation från djur till människor. Men vad innebär egentligen xenotransplantation 
och vad finns det för risker med tekniken?

Organfarmen kan rädda liv

griscellerna och täcker hela cellens yta. Med genteknik hoppas 
man kunna förändra dessa sockergrupper hos grisen.

Riskerna med xenotransplantation
Den självklara organdonatorn skulle nog ha varit apan, 

”Den hyperakuta 
avstötningen är en 

kraftfull immunologisk 
process som kan förstöra 

en transplanterad 
grisnjure inom några 

minuter/timmar”

eftersom den är människans närmsta släkting. 
Dock bär apan på många sjukdomar som är 
smittsamma för människan, exempelvis Herpes 
B-virus, olika filovirus, såsom Ebola, men även 
apkoppor och SIV, en släkting till HIV. 
 Med grisar som donatorer är smittorisken 
mindre. Däremot är inte transplantation från 
grisar helt riskfritt. Man har funnit retrovirus 
i grisarnas arvsmassa som har gjort det svårare 
att få tillstånd för xenotransplantation.
 – Problemet med PERV (porcine 

endogenous retrovirus) är att man inte vet vad man 
har att vänta sig. Om den potentiella faran är väldigt liten 
har man större tillåtelse att göra saker, jämfört med om den 
potentiella faran är väldigt stor, menar Michael Breimer, 
transplantationskirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg.
 Detta virus finns bevarat i grisarnas genom, förmodligen 
sedan flera miljoner år tillbaka. Det är inte smittsamt för 
djurskötarna, men om det skulle tas in i kroppen ökar 
chanserna för att viruset ska kunna utvecklas till en smitta.
 – Man skulle kunna jämföra detta med att köra bil med 
lite halvtaskig styrning; med att ha ett kärnkraftverk med lite 
halvtaskig styrning. Bilen kanske kraschar, och då kanske ett 
par personer omkommer. Men om ett kärnkraftsverk kraschar 
kanske en hel nation dör, säger Michael Breimer.
 Upptäckten av retroviruset blev troligen 
xenotransplantationens fall. I dagsläget är det inga av de stora 
läkemedelsföretagen som sponsrar forskningen. 



1) Någon gång i forntiden smittades en gris av ett virus. Viruset lagrade sig i grisens arvsmassa och ärvdes 
vidare till kommande generationer. 2) Dagens grisar har förändrats sen dess, men de bär alla samma 
retrovirus i sin arvsmassa. 3) Ett organ transplanteras från en gris till en människa. Samma retrovirus 
(PERV) följer med i varje cell i det transplanterade organet. Det skulle kunna vakna till liv igen och 
infektera personen. 4) Viruset skulle kunna utvecklas till en smitta och spridas till andra människor.

text och illustration Karl Persson

moraliskt dilemma
Xenotransplantation innebär ett stort 
moraliskt dilemma. Bär vi människor rätten 
till att odla upp djur i stora organfarmer för 
transplantation? Är ett människoliv verkligen 
mer värt än ett grisliv? 
 I forskningens namn dödas tusentals djur i 
stor skala. Genom att sätta ett högre värde på 
oss själva låter vi många djur genomgå stort 
lidande. Idag föds grisar upp i stora industrier, 
de dödas för att vi ska äta deras kött. Många 

”Är ett människoliv verkligen 
mer värt än ett grisliv?”

låter det passera utan större protest. Att 
föda upp grisar enbart för att beröva dem 
från deras organ skulle kunna rädda liv. 
Men är risken för en framtida PERV-
epidemi värd att ta?
 Det finns ett stort behov av nya 
organ, men det finns andra alternativ. 
Det finns stora förhoppningar på 
stamcellsforskningen. Med stamcellsteknik 
hoppas man kunna odla nya organ på 
laboratoriet. 
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Blanda gödsel och separera DNA med gelelektrofores. Så varierande dagar har Maria 
Karlsson, doktorand på SLU, som forskar på bakterier för en förbättrad biogasframställning. 
Det som motiverar henne är tanken på att hennes forskning ska lämna spår efter sig i 
arbetet för en bättre miljö.

När Maria var liten ville hon bli 
bibliotekarie.
 – Mikrobiolog är väl inget man 
drömmer om att bli som barn. Det ser 
inte så roligt ut, men det är jättekul! 
intygar hon. Det var dock först och 
främst hennes miljöintresse som fick 
henne att välja denna bana. 
 – Jag tycker att miljöfrågor är 
spännande och jätteviktiga, så jag 
började fundera på vad man kan göra 
inom det. Det var så jag kom in på 
bioenergi. 
 Efter en civilingenjörsexamen i 
bioteknik vid Lunds universitet började 
Maria för 2,5 år sen som doktorand 
på Institutionen för mikrobiologi på 
SLU. Där pågår mycket forskning runt 
biogasframställning, en process där 
mikroorganismer omvandlar exempelvis 
gödsel eller hushållsavfall till biogas, 
vars största beståndsdel är metangas. 

Livat i reaktorn
I sitt projekt jobbar Maria med en typ av bakterier som det 
gjorts väldigt lite forskning på tidigare, och som man hoppas 
ska kunna liva upp dåligt fungerande biogasreaktorer. När 
man använder proteinrika substrat som gödsel och slaktavfall 
till biogasproduktion bildas ammoniak, som hämmar 
mikroorganismerna. Syror som ansamlas sänker pH:t så att 
hela produktionen kan haverera och mikroorganismerna dör. 
Framförallt är det en typ av metangasbildande bakterie som 
använder acetat som substrat som är känslig för den höjda 
ammoniakhalten. Bakterierna Maria forskar på har visat sig 
kunna omvandla acetat till koldioxid och vätgas, som en 
annan sorts metangasbildande bakterie kan använda som 
substrat. Dessa två bakterietyper lever i syntrofi, de har båda 
nytta av varandra, och processen fungerar i biogasreaktorns 
37ºC. På så sätt ska man kunna undvika att acetat ansamlas 
och sänker pH:t, och metangasproduktionen ska kunna 
fortgå.

Nya arter, nya namn
Den första bakterien med dessa egenskaper isolerades av 
Marias handledare, och fick namnet Clostridium ultunense. 
Nu har Maria hittat två andra bakterier från skilda släkten 
med samma egenskaper. Dessa två har också visat sig tillhöra 

text matilda Brink foto Cecilia A’KANoN Nilsson

Sysselsättning: doktorand

nya arter som aldrig tidigare isolerats, och 
därför får Maria medan hon jobbar på att 
få de nya arterna godkända klura på nya 
artnamn till dem. Här kan man tänkas se 
en chans att lämna tydliga spår efter sig 
i vetenskapen, men några mariaea- eller 
karlssonusbakterier lär det inte bli tal om, 
då namngivningen är omgiven av en hel del 
regler.
 – Det ska vara ett latinskt namn, gärna ett 
som beskriver bakteriernas egenskaper såsom 
syntrofi, acetat och oxidation. Samtidigt ska 
det inte vara likt något annat, och man måste 
fråga språkforskare för att få rätt ändelse på 
det latinska namnet, berättar Maria.
En annan idé är att hedra någon som gjort 
mycket för syntrofiforskningen genom att 
inspireras av dennes efternamn. Vilka namn 
det blir vill Maria inte avslöja innan de blivit 
godkända i alla instanser.

tidskrävande
Marias bakterier är anaeroba, de dör om de kommer i kontakt 
med syre. För att kunna odla dem fodras speciell utrustning 
och tidskrävande arbete. Dessutom får de ut väldigt lite energi 
av sin acetatmetabolism, och växer därför extremt långsamt.
 – Ibland önskar man att man arbetade med något som växer 
lite snabbare. Jag kan titta på mina experiment och tänka 
”Nu är det 100 dagar sen jag startade detta”, ”Nu är det 200 
dagar sen…”. Men samtidigt kan jag åka på semester i fem 
veckor utan att det händer någonting, så det finns ju för- och 
nackdelar med allt! 

motgångar och framsteg
Maria beskriver arbetet som doktorand som fritt och 
självständigt. Samtidigt stöter man också på motgångar, när 
saker inte blir som man tänkt sig. Då är det bra att ha andra 
doktorander att vända sig till, så man inser att alla har det så 
ibland. Ett rikt liv utanför jobbet är också viktigt, med vänner 
och hobbys att ägna sig åt. Men när man lyckas, när man 
gör små framsteg, blir man glad och det är det som driver en 
framåt.
 – Det viktigaste är att det känns motiverande, att det man 
gör faktiskt gör skillnad. Detta kanske är ett litet steg, men det 
krävs ju många pusselbitar för att pusslet ska falla på plats! 

Maria och hennes 
odlingsmedium



Berätta om ditt jobb som inköpare 
på Saltå!
 -Mitt arbete är väldigt flexibelt, 
ingen dag är den andra lik. Vi arbetar 
massor i projektform. Det jag trivs 
mest med i mitt arbete är människorna, 
både leverantörer, kunder och kollegor. 
Att hitta bra råvaror och få till ett bra 
samarbete med leverantörerna. Vår 
vision är att rädda Östersjön och det är 
fantastiskt att jobba på ett företag som 
har ett sådant mål. 

Vad var mest roligt under 
studietiden? 
 - Studentlivet, engagemanget 
i studentkåren. Även MFS på 
ViSkogen i Masaka i Uganda där 
vi tittade på rådgivningen och hur 
olika rådgivningsmetoder funkar. 
Också ett utbytesår i USA på Purdue 
University i Indiana, som gav värdefulla 
erfarenheter och som jag verkligen kan 
rekommendera andra studenter att 
pröva på.

Vilket är ditt bästa råd till de som vill 
få jobb i sin bransch efter studierna?
 - Framförallt ska man vara rädd om 
sina kontakter, de har man stor nytta 
av under hela sin karriär. Sedan tror 
jag det är viktigt att man väljer kurser 
man verkligen är intresserad av, jag 
läste till exempel mycket kurser om 
växtpatologi. Jag tyckte ekonomi var 
urtrist på den tiden så den ekonomiska 
delen har jag kunnat utbilda mig 
efterhand genom Saltå. 
Ett annat tips är att engagera 
sig i kåren, skaffa praktik och 
sommarjobb, så att man har någon 
slags arbetserfarenhet tillsammans med 
examen är också bra.

Hur kommer det sig att du utbildade 
dig till mark/växt-agronom?
 - Jag är delvis uppvuxen på en 
mjölkgård så jordbruksintresset har 
funnits från början. Dessutom har 
miljöfrågor och biologi alltid varit ett 
stort intresse och därför blev valet att 
utbilda mig till agronom så småningom 
naturligt. En annan bidragande orsak 
var faktiskt att agronom dök upp i 
början av utbildningskatalogen från 
SACO.

 Vad är Saltå Kvarn för ett företag?
 - Vi är ett litet ekologiskt och 
biodynamiskt matföretag som 
anstränger oss för att sälja produkter av 
det som naturen ger och inget annat, 
vilket innebär att vi bara marknadsför 
produkter vi själva vill äta. Förutom 
en kvarn och ett bageri importerar 
vi ekologiska produkter från alla 
kontinenter. Alltifrån vin till quinoa 
och adzukibönor.

Från jord till bord

Lisa SOCKER Trolle, 34 år
Mark/växt-agronom -95

Hur har lågkonjunkturen påverkat 
Saltå Kvarn?
 - Lågkonjunkturen har påverkat 
oss så tillvida att vi inte växer lika fort 
som tidigare. Men vi ökar fortfarande 
vår omsättning varje år. 2003 omsatte 
Saltå 30 miljoner, 2009 151 miljoner. 
Ökningen förra året var 15 %. 

Vad finns det för framtidsmöjligheter 
för naturvetarstudenter och 
agronomer på Saltå kvarn?
 - Vi har faktiskt två agronomer 
anställda idag, Lotta Lind är 
ekonomagronom och jobbar med 
försäljning, hon är inskriven 95, 
samma år som jag. Livsmedelsagronom 
är ju såklart intressant rent 
utbildningsmässigt. Men viktigast 
är vem man är som person att man 
brinner för mat, miljö och människor. 
Huruvida Saltå är ett framtidsföretag 
för agronomer, så ja men i liten skala. 
Vi är ett relativt litet företag så vår 
efterfrågan är begränsad när det gäller 
arbetskraft. 

Vad gör du om tio år?
 - Jag vill gärna fortsätta arbeta med 
livsmedelsproduktion i någon form och 
om det är med inköp, försäljning eller 
som vd vet jag förstås inte. Jag skulle 
kunna tänka mig att starta eget om rätt 
tillfälle dyker upp.

Vad ser du som de största 
utmaningarna för jordbruket idag?
 - Att bönderna får tillräckligt betalt 
för att kunna leva på sin produktion 
och att jordbrukspolitiken utvecklas 
rättvist både för människor, djur och 
miljö. Att få konsumenterna att förstå 
att mat måste få kosta om den ska vara 
bra. 

Som student och blivande agronom kan arbetsmarknaden 
och livet efter älgmiddagar, tentaplugg och kafferaster 
på Syltan ibland kännas lite väl avlägset. Sagt och gjort 
kontaktade jag en gammal kårräv som gärna delade med 
sig av sina karriärråd och vad det innebär att arbeta som 
inköpare.

text Aksel Ydrén, Naturvetarnas studentråd
foto från Lisa SoCKER trolle
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att åka Vasaloppet.
 - Det är en lite annorlunda grej, och 
det är kul att alla kan vara med oavsett 
nivå.
 Hon berättar också att hon dessutom 
vill genomföra Tjejklassikern. Efter 
Vasaloppet väntar alltså Vätternrundan, 
Vansbrosimmet och Lidingöloppet.

förbättrad teknik
Hur viktigt är det med träningen inför 
Vasaloppet då? Helena skrattar och säger 
att hon har tränat ”alldeles för lite”.
 - Under jullovet åkte jag i Västerås, 
men jag har bara åkt två gånger i Uppsala 
sedan dess. Jag ska försöka att träna 
några gånger till innan tävlingen. Jag 
tror att jag var bättre allmänt tränad 
förra gången, men i år har jag nog bättre 
teknik.

För flera år sedan stod 
Helena Lindqvist för första 
gången i startfållan i Oxberg, 
redo att åka de tre milen till 
Mora. I år är det dags igen. 
Ultunesaren mötte Helena, 
som tillsammans med två 
klasskompisar var mitt i 
uppladdningen inför årets 
Tjejvasa, som gick av stapeln 
27 februari.

Helena, som läser till landskapsarkitekt 
på Ultuna, har åkt skidor regelbundet 
sedan 15-årsåldern. Intresset för 
skidåkning är dock bara en av 
anledningarna till varför Helena har valt 

 När det gäller maten har Helena 
inte ändrat sina kostvanor på grund 
av tävlingen. Men hon menar att man 
eventuellt får fylla på med lite kolhydrater 
innan tävlingen och se till att äta en 
ordentlig middag kvällen innan och även 
ordentlig frukost på tävlingsdagen.

Viktigt med fäste
Det är fler saker än träning och mat att 
tänka på inför loppet. Vädret påverkar en 
hel del också. På tävlingsdagen hoppas 
Helena på sol och -5°C.
 - Ja, jag hoppas att det blir bra väder. 
Förra gången var det runt nollgradigt 
och då var det jättesvårt att få fäste. Men 
kläderna är nog viktigast, att man har 
lagom mycket på sig. 
 Att få till en bra valla på skidorna 
är nödvändigt för att få både bra glid 
och bra fäste. Det erbjuds visserligen 
vallningshjälp både innan och under 
tävlingen, men Helena kommer att valla 
själv.
 I och med att det var flera år sedan 
Helena sist åkte Tjejvasan kommer hon 
att få starta i gruppen längst bak, precis 
som första gången hon åkte. Att starta sist 
kan ställa till problem om man har siktet 
inställt på en bra tid.
 - Det är svårt att åka i sitt eget tempo 
när man startar så pass långt bak. Förra 
gången fick jag byta spår hela tiden, och 
man blir tröttare av att behöva hoppa 
mellan folk. Jag satsar på att komma 
under tre timmar i år.

musikunderhållning
Helena kommer att vara på plats redan 
dagen innan. För det är inte bara 
själva skidåkningen som lockar. Under 
tävlingsveckan är det artister, musik, 
intervjuer med Vasaloppsdeltagare och 
annan underhållning.
 - Det är ett roligt evenemang och jag 
hoppas att det blir lika bra som det varit 
tidigare, säger Helena glatt.

 Ultunesaren önskar förstås Helena 
lycka till i spåret och med sin 
Klassiker! 

text Anna diAmANt Samuelsson 
foto Anna Arvidsson 

I Vasas spår

Helena laddar inför loppet



Grattis – du har valt  
en framtidsbransch!

Vet du att LRF arbetar för de gröna näringarnas intressen i hela 
Sverige? Du har t.o.m en egen lokalavdelning på Ultuna! Ta del av 
LRF och bli medlem till studentpris. För mer information om LRF 
och medlemsskap sms:a ”LRF” till 721 20.

www.lrf.se
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Med intresse för konferensens fokus erbjöd vi oss att hjälpa 
till som funktionärer. I svarta hårdrockströjor registrerade och 
visade vi konferensdeltagare till de olika forumen i Svenska 
Mässan. I tre dagar pågick omväxlande stora föredrag i helsal 
och mindre samtalsforum kring specifika frågor. Alla dessa 
har sammanfattats på CUL:s hemsida. I pauserna: kaffe, 
vandring i posterutställningen, samtal. På nedervåningen 
pågick samtidigt som NOC den stora ekologiska matmässan 
”Interfood” samt ECOnord.
 Konferensen var Nordens första och största om 
livsmedelsfrågor med fokus på ekologi, hållbar produktion 
och konsumtion. Folk som jobbar inom olika fält i nordiska 
länder samlades tillsammans med internationella forskare 
för workshops, fortbildning och seminarier. CUL har sedan 
de bildades årligen arrangerat ”Ekokonferensen”, men detta 
år vidgades denna och folk från länder utanför Sverige var 
inbjudna. Olika samarbetspartners som närvarade var bland 
andra Dansk Landbrugsrådgivning och Forskningscenter 
för Ökologisk Jordbrug og Födevaresystemer (FÖJO) från 
Danmark, Bioforsk från Norge och Forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) från Finland.

 Syftet med konferensen var att ge möjlighet för en öppen 
och bred diskussion mellan nordiska länder om hur vi ska hitta 
vägar till ökad uthållighet i livsmedelskedjan. Konferensen 
samlade olika intressen inom uthålligt jordbruk för att ge dessa 
chansen att dela erfarenheter, åsikter och framtidsutsikter. 
Frågor som genetisk utarmning i odlingsmaterial, lokal 
produktion och distribution, EU:s nya regler kring ekologisk 
certifiering, läkemedelsfri djurhållning, statsodling och 
E-numrering av mat diskuterades.
 Det var väldigt kul att få en inblick i hur många olika 
forsknings-, företags- och samhällsinitiativ som pågår både 
i Sverige och i grannländerna. Som student var det också 
häftigt att kunna samtala i korridorerna under pauser med så 
många olika människor som jobbar med samma frågor men 
utifrån många olika angreppsvinklar. Trots att ämnen kan 
skilja mycket syns det hur allas olika verksamheter hänger ihop 
och spänner över hela samhället. Det kändes betydelsefullt att 
mötesplatsen för dessa samtal fanns. 

Några av NOC-funktionärerna genom
Karin Gustavsson, Lena Gustavsson,

Malin Johansson och Michael Klint Löfberg

1st Nordic Organic Conference 2009
I maj 2009 var vi några studenter som åkte till Göteborg för att hjälpa till på ”1st Nordic 
Organic Conference”, samordnad av SLU:s Centrum för uthålligt lantbruk, CUL.

Malin, Lena och Karin i postergången

Vill du veta mer? 
På http://nordicorganic.org/Swe/ finns information om seminarier och verkstäder som hölls på NOC.
Besök även http://www.cul.slu.se/index.asp, hemsidan för CUL, Centrum för uthålligt lantbruk.

foto Sara Antell



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