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Fundera på uttrycket ”Det som 
göms i snö…”. Av någon anledning 
har alla jag frågat gjort samma asso-
ciation: hundbajs. Efter ett besök på 
Gälbo, Sveriges hundtätaste studentbo-
stadsområde, kan man väl konstatera att 
associationen inte är helt ogrun-
dad. Nu var det dock inte hundbajs vi 
tänkte på när vi satte temat för årets  
första Ultunesaren (då skulle mitt första 
nummer som redaktör förmodligen också 
blivit mitt sista). 

Istället kan du läsa om sprittande vår-
känslor hos FiQ på sidan 18, och 
följa med Erik under några fullspäck-
ade timmar i en europeisk huvud-
stad på sidan 20. Även allas vår fa-

Mot ljusare tider

voritviking Jyns har vaknat ur sin långa vinterdvala. Honom och hans hvisa råd  
hittar du på sidan 19. Börjar examensnerverna sätta in kan vår alumn  
(s. 9) berätta om livet på andra sidan, och kanske ge några schyssta tips som får dig att ta vara 
på den här terminen på SLU och på Kåren ännu lite bättre. 

Till sist, medan du går där och låter vårsolen värma ditt vinterbleka ansikte vill jag bara höja 
ett varningens finger: se upp med var du sätter fötterna!

Lär dig mer om de personer som 
förgyller vår vardag på s. 10



3

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.

Erik Olsson    073-755 25 55 
(Ansvarig för studiesociala frågor)   
Erling DRILLEN Strandberg 070-620 45 16
(Inspektor) 
Sofia Lindman   076-235 33 93 
(Hufvudfadder)

Akutkort/ Emergency card
Jourhavande ultunesare / Union members on duty
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Sök Stipendier 
LHS stipendium för behövande senast 15 mars

Swedbanks och ULS miljö-/energistipendium senast 1 april
Karl-Fredrik Svärdströms sångarstipendium senast 15 april

Ultunesaren söker
nya medarbetare...

Inga förkunskaper krävs!

Missa inte 
Marskårmötet: 24 mars, motionsstopp 11 mars kl. 17
Majkårmötet: 12 maj, motionsstopp 29 april kl. 17

stock.xchng



Liksom Jynsen och hans vikingar en 
gång gav sig ut på okända vatten för att 
upptäcka nya världar och uppleva även-
tyret, har nu 2011 års kårstyrelse satt sig 
i Kårbåten och rott ut på vattnet. Det 
är som alla vet en utmaning: vi ska ro åt 
samma håll, rätt håll, inte läcka in och  
definitivt inte kantra. Vi själva tror starkt 
på vind i seglen och en kanske inte spik-
rak, men ack så fast, kurs.  

Nog med liknelser. En av årets viktigaste 
frågor kommer att behandla medlemsre-
krytering och hur Kåren kan bredda sin 
verksamhet för att nå ut till fler studenter. 
Att bibehålla goda relationer med Uni-
versitetet, kommunen och näringslivet är 
avgörande, både ekonomiskt och för mer-
värdet det skapar för er medlemmar. 

Vi arbetar hårt för att din utbildning 
ska hålla så hög kvalitet som möjligt och 
för att din tid på Ultuna ska bli trivsam. 
Har du frågor, funderingar, tips eller bara 
vill snacka lite allmänt, välkommen in i  
styrelserummet på en kaffe, vi är (nästan) 
alltid här! 

Ordförande
Namn: Julia PANTHERA Fransson
Härkomst: Ljusdal-Eskilstuna-Täby
Program: Mark/växtagronom, 
inskriven 06
Det visste du inte om mig: att jag kan  
lägga ner sjuka mängder pengar och tid på  
balkongen, det är min oas i livet 

Vice ordförande med ansvar
för utbildningsfrågor

Namn: Maria JUSTITIA Karlsson
Härkomst: Uppsala
Program: Livsmedelsagronom, 
inskriven 07
Det visste du inte om mig: jag är ordförande 
för Uppsala FN-förening 

Ansvar för näringslivsfrågor
Namn: Johan Andersson
Härkomst: Ett stenkast utanför Linköping
Program: Mark/växtagronom, 
inskriven 09
Det visste du inte om mig: att jag är en jäkel 
på att hoppa hopprep

Kassör
Namn:Marcus POWERSHIFT Hallenberg
Härkomst: Motala
Program: Ekonomagronom,
inskriven 09
Det visste du inte om mig: att jag har 
kompat Peter Asplund på bas 

Informationsansvarig
Namn: Tobias FOTÓN Neselius
Härkomst: Strängnäs
Program: Mark/växtagronom, 
inskriven 07
Det visste du inte om mig: att jag lagar en 
grym champinjonsoppa

Sekreterare
Namn: Beatrice Ramnerö
Härkomst: Strömsholm
Program: Mark/växtagronom, 
inskriven 09
Det visste du inte om mig: Att jag är  
väldigt vig. Själv är jag övertygad om att 
det beror på att jag föddes med benen i 
spagat!

Ansvar för studiesociala frågor
Namn: Erik Olsson
Härkomst: Veckholm, Enköping
Program: Landskapsarkitekt, 
inskriven 08
Det visste du inte om mig: Att jag har  
blivit uppmuntrad att gå till veterinären 
av en lärare

S t y r e l S e n  2 0 1 1
Äventyret har börjat

Bäst för dig att du betalar din kåravgift

8:e ledamot
Namn: Marie GULD Carlsson
Härkomst: Från söderåsens fot i nordvästra 
Skåne
Program: Husdjursagronom, inskriven 06
Det visste du inte om mig: Under min  
uppväxt blev jag kallad Mimmi av min  
familj och tolererade inte att de sa Marie!   
ö

foto Cecilia A’KANoN Nilsson
text Julia PANtHeRA Fransson
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På Funkisfesten i december belönades MU med den på  
Ultuna studentkår prestigefyllda utmärkelsen ”Årets utskott” 
för sitt arbete för att öka ultunesarnas miljöengagemang. I 
MU:s befattningsbeskrivning står det att det huvudsakliga 
syftet är att skaffa och sprida information om aktuella miljö-
problem, och Miljöutskottet har tagit sin uppgift på allvar. 
Från att ha varit ett litet, anonymt utskott under några år tog 
aktiviteten fart igen under 2009, för att verkligen blomma 
ut förra året. Förutom en mängd lunchföreläsningar där 
man kunnat lyssna på bland annat SLU:s miljöchef har det  
arrangerats en studiecirkel om mat och klimat, där del-
tagarna under fyra tillfällen fick ta del av olika aspekter i  
frågan. Studiecirkeln avslutades med att deltagarna lagade 
mat tillsammans, med sina nya kunskaper i åtanke.

Gamla kläder hittade nya hem

I december anordnade Miljöutskottet en klädbytardag på 
Kåren, då plaggen man tröttnat på i garderoben kunde bytas 
ut mot andras utsorterade plagg. Under dagen hölls också 
föreläsningar och filmer på hållbarhets- och klädtemat visa-
des. Kläderna som inte hittade någon ny ägare skänktes till 
Röda korset. Anna, Johanna, Linda och Lina som utgör de-
lar av årets MU tyckte klädbytardagen gick över förväntan.
– Vi fick mycket positiva reaktioner, säger tjejerna. Folk var 
taggade och kom med stora kassar med kläder. 
Med största sannolikhet planeras det för en repris av succén 
även i år.

Mer att vänta från MU

Miljöutskottet deltar även i debatten kring miljöfrågan med 
SLU. Två personer från utskottet sitter med i den referens-
grupp som bildades i samband med beslutet att hela SLU 
ska miljöcertifieras senast sommaren 2011, och är på så sätt 
en kanal till universitetsledningen för kårmedlemmarna. Ut-
skottet har även drivit idén om att ta med en fråga i kursvär-
deringen som görs efter varje kurs där kursens miljöperspek-
tiv bedöms. Under våren planerar MU för fler spännande 
lunchföreläsningar, gärna sådana där nya organisationer som 
vanligtvis inte ses på Ultuna deltar. Dessutom planeras det 

Å r e t s  u t s k o t t  h a r  m i l j ö n  i  f o k u s

för deltagande i en hållbarhetsvecka som kommer att anordnas 
i Uppsala i maj, vilken ska samla Uppsalas hållbarhetsintres-
serade studenter.

Vill se ökad medvetenhet

På ett universitet som SLU där de flesta utbildningarna är kopp-
lade till natur och miljö på ett eller annat sätt finns det helt klart 
plats för dynamik och debatt i miljöfrågor. Miljöutskottet tar 
inte själva ställning i olika frågor men ser det som sin uppgift 
att informera och engagera. Med ökad delaktighet och medve-
tenhet är det sen upp till varje student att tänka efter själv.   ö  

Hå l l u t k i k e f t e r Mi l j ö u t s k o t t e t s 
a r r a n g e M a n g u n d e r v å r e n.. .

a n n a r s M i s s a r d u n å g o t!

Lunchföreläsningar, klädbytardag och en studiecirkel om klimat-
smart mat. Det är bara några exempel på vad Miljöutskottet (MU) 
arrangerade förra året. Men idéerna tar inte slut där för ett av Kårens 
mest aktiva utskott.

Bäst för dig att du betalar din kåravgift

sto
ck

.xc
hn

g

foto miljöutskottet

Fjolårets Miljöutskott prisades för sitt engagemang

text matilda elit Brink
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Julia PANtHeRA Fransson
Ordförande ULS 2011

Med traditionen i ryggen 
blickar vi framåt

meit Öberg
Chairperson of the ULS PhD 

Student council  2011  

A new year has arrived and so has a new PhD council board, 
dedicated to improve working conditions for all PhD students at 
SLU. The previous board has with its chairperson Goudarz Azar 
done an important work during 2010, raising the awareness 
of language barriers and initiated the work with PhD student 
handbooks tailored for each department. 
 The board of 2011 will continue this work but we will also 
start some new activities this year. We wish to find new ways of 
increasing communication between the board, council and PhD 
students and what better way is there than starting a Facebook 
group? There we will post important information concerning 
PhD studies, issues discussed in the council and hopefully we 
can use this page to start discussions about PhD issues, where all 
PhD students can join in and give their opinion. 
 This year we will also try to raise awareness on PhD student 
health issues in cooperation with the group working for aware-
ness of attitudes towards PhD students, and of course we will 
continue to arrange lunch seminars and a career day that hope-
fully will be of use for many PhDs. This, and many more things, 
is what we have planned for the year to come and we will keep 
you posted of how it all is progressing. 

See you soon on Facebook!

ULS PhD student council 
 - goes Facebook

Ovisshetens vindar blåser, med löften (eller hot) om föränd-
ring. 2011 är första året helt utan kårobligatorium, det som tidi-
gare har stöttat Kåren i alla väder men samtidigt hindrat oss från 
att stå på helt egna ben. Förut har vi kunnat ägna oss åt lite vad 
vi känner för – det har i slutändan spelat mindre roll då medlem-
marna alltid funnits där och stöttat med medlemsavgifter. Nu 
måste en stor brokig skara studenter tycka att verksamheten är 
värd deras surt förvärvade slantar. Kräver detta att vi gör avkall 
på en del traditioner och verkligen förnyar oss? 
 När jag kom till Ultuna 2006 (tiden går fort mina vänner) 
bedårades jag av den fantastiska tradition som jag blev en del av. 
Saker och ting var på ett visst sätt: Jynsens vrede, Småttingarnas 
ofullständighet, middagarnas turordning, FiQ:s tisdagar, In-
spektorns vishet, kårnamnsdop, spexets skönsång, kriget mellan 
färgerna, skutans sjösättning, landskampsvinster, högtidsverser, 
Bonde söker fru-pubar, kårlån, hatkärleken till lantmästare… 
finns det egentligen något slut? Ordet traditionell var synonymt 
med fantastisk, vis och underbar. Med ett lite större perspektiv så 
här på studentålderns höst så ser jag ju ganska tydligt hur dessa 
traditioner skapas och försvinner och att alla kanske inte alltid 
är av godo. Även Kåren utvecklas och regeln gäller: ett år – inget 
år, två år – en tradition! 
 Alla traditioner bör självklart inte slängas över bord. Men det 
är viktigt att komma ihåg att det alltid finns ett alternativ. Med 
de nya förutsättningarna, som avskaffandet av kårobligatoriet 
innebär, ska kanske alternativen tas i större beaktande än förut. 
Med dessa funderingar vill jag hälsa alla ultunesare välkomna 
till ett nytt år på Kåren. Kämpa på med tentor, duggor och in-
lämningsuppgifter, men glöm inte att ta en stund ledigt ibland 
och titta in på någon av våra traditionsenliga aktiviteter: FiQ, 
onsdagspub, soffmys, kaosartad lunch eller varför inte komma 
in på lite kaffe och snacka skit med styrelsen?!
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Den 12 februari var det 
premiär för Uppsalas första 
isfestival. Isblock på närmare 
två ton formades till vackra 
isskulpturer av festivalens 
konstnärer. På plats i Stads-
trädgården fanns även ett 
gäng larkare som i samarbete 
med konstnären Lena Kris-
tröm skapade en lekplats i is!  

Kollage: Isfestival

foto Sara Brundin

Is är ett spännande material att arbeta med och 
det är lättare att skära i än vad man kan tro.

För att hålla nyfikna åskådare på tryggt 
avstånd från de mycket vassa verkty-
gen fick området spärras av. 

Efter en lång och rolig arbetsdag började figurerna tillslut ta form. 
Sara Andersson och Anna Sunnefeldt Nyberg har en lermodell av 
figuren till hjälp medan de skulpturerar.

Jonas Eriksson från årskurs 2 var 
en av larkarna som jobbade med 
projektet

Stina Gustavsson och Adam Roigart jobbar med en 
av skulpturerna. Hela dagen beskådade en stor publik 

arbetet med att skära fram fantasifigurerna ur isblocken. 

Helena Lindqvist 
och Sofia Bååt

Anna Arvidsson formar ögonen på en av islekplatsens 
fåtöljer. När de grova partierna av is skulle avlägsnas från 

ursprungsisblocket använde hon en motorsåg. 

På söndagen, under isfestivalens 
andra dag, arbetade SLU-student-
erna med islekplatsen.



Swedbanks och ULS miljö-/energistipendium är en belöning om 10 000 kr för ett framstående arbete för den lokala eller globala mil-
jön alternativt energifrågor. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa 
eller uthållig energianvändning/produktion. Exempel på insatser som kan belönas är examensarbete, opinionsbildande verksamhet, ideellt 
arbete eller forskning inom miljö- eller energiområdet.

Stipendiet delas ut till en studerande medlem i Ultuna studentkår (ULS) eller, inom cirka 10 år från examen, till medlem som utexamine-
rats från utbildning vid SLU Ultuna. Studerande medlem definieras som studerande vid grund- eller forskarutbildning vid SLU Ultuna.

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

Styret informerar

Sommar i Arons hus  
Nu är det dags att anmäla sig till utlottningen av som-
mar- och semesterveckorna i ULS’s eget semesterhus Arons 
hus i Båstad (vecka 22 - 34). Anmäl ditt intresse senast den 
20 mars till ULS sekreterare genom att maila in kontakt-
uppgifter samt max tre önskade veckor i prioritetsordning till  
uls_sekr@stud.slu.se eller lägga en lapp i sekrete-
rarens fack i kopieringsrummet i kårhu-
set. Resultatet av lottningen meddelas 
senast den 1 april.
 Önskar du hyra Arons hus någon 
gång under resten av året är det först till 
kvarn som gäller.

Mer information om bland annat uthyr-
ningspriser hittar du på 
www.ultunastudentkar.se!

Swedbanks och ULS miljö-/energistipendium

Om du vill semestra i Arons hus är 

det hög tid att anmäla intresse
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Den 1 december 2010 begav sig ett tjugotal väl påpälsade 
husdjursstudenter till Östervåla för att titta på ekologisk slakt-
svinsproduktion. Sam och Camilla som driver gården har som 
filosofi att djur som inte blivit stressade innan slakt smakar 
bättre, så de satsar på en naturlig produktion med nära till slak-
teri. Som husdjuragronom skulle jag kunna gå in i detalj på 
vilka hormoner som skapas vid stress och vilka effekter det får 
på smaken, men istället vill jag rekommendera boken Phy-
siology of domestic animals, en liten tegelsten på 
976 sidor.  

Rasen är något så ovanligt som Linderödssvin vilket 
härstammar från en gammal skånsk lantras. Linde-
rödsgrisar är stora grisar med svarta fläckar som växer 
långsamt. Det är framförallt den långsamma tillväx-
ten som har klassat ut rasen som produktionsras. Där-
emot passar rasen som handen i handsken till Sam och 
Camillas produktion där de satsar på ett mervärde av 
närproducerat svensk kött där grisarna får större möjlig-
het att utöva sitt naturliga beteende. De går nämligen ute 
hela året och har en hydda med halm att sova i. 

Lantraser är konceptet på Sam och Camillas gård. Förutom gri-
sarna finns det även Lappgetter, Gotlandshöns, Blekingeanka 
och Hälsingefår. Eftersom slakteriet inte var igång vid besöket 
så hoppas vi på ett uppföljande studiebesök
inom ett år.   ö  

A l u m n e n

intervju matilda elit Brink

Härliga år på Ultuna, 
men vad händer sen? 
Ultunesaren söker un-
der året svar på den frå-
gan genom att höra med 
gamla ultunesare. Först 
ut att dela med sig av sina 
erfarenheter är Christian  
SPIDER Worén.

Om jobbet: Jag har inventerat 
jordbruksmark, framför allt 
beteshagar, för att kontrollera 
att angivna mått stämmer och 
att brukarna får de bidrag de är 
berättigade till. Ett helt fantast-
iskt arbete då jag fick den bästa 

friskvård jag någonsin fått. Att promenera i naturen runt 2 mil 
varje dag gjorde under för leder, kondition, hälsa, sömn och  
humör.

Ett studiebesök med knorr på svansen

Något jag tagit med mig från studentlivet: Kontakter. Kontakter, 
kontakter, kontakter. När det kommer till att bli uttagen till 
intervju idag så är det mycket en fråga om att känna folk och 
har man engagerat sig i Kåren är chansen mycket större att man 
faktiskt känner yrkesverksamma människor i samma branch 
som en själv. Erfarenhet av PBL. När man är med i Kåren lär 
man sig ofta att improvisera och komma på alternativa lösning-
ar snabbt. Man hjälper varandra eftersom det ofta är hårt slit på 
Kåren och därför blir man, som det heter i CV-sammanhang, 
"lösningsorienterad och flexibel". Detta vet många arbetsgivare 
så det är en fjäder i hatten redan när man skickar in sitt CV.
 
Minne från SLU/Kåren: Alla småttingveckor som avverkats 
genom tiderna. Det är en fantastisk tradition som skapar så 
otroligt mycket förutsättningar för studenterna att de borde få 
en guldstjärna. Det är fantastiskt att få hjälpa folk in i en värld 
som är så full av äventyr och roligheter. De historiska rund-
vandringarna och punsch-krocketen från småttingveckorna är 
personliga favoriter.   ö

stock.xchng

text & foto Anna dANZANt Karlsson

Namn: Christian SPIDER Worén
Program och år: Naturresurs-
programmet (biologi och miljö) 
inskriven 2000Jobb: Har arbetat som inventerare 

för Jordbruksverket.

Ett naturligt liv utan stress 

ger bättre smak



Sirin Thip Kwanj it
Jobbar som: Lokalvårdare sedan 10 år, vanligtvis på Klinikcentrum.
Hur många är ni som jobbar med att hålla SlU rent och fint? Runt 50-60 personer 
är vi nog.
Har du någon favoritbok? Jag är buddist, och läser mycket om min religion. Boken 
Kärlek, familj och liv tycker jag mycket om, den brukar jag läsa på thailändska, men jag 
har den på engelska också så att jag kan låna ut den till mina vänner.

Va r  Da g s  hjältar
Du träffar dem varje dag, i korridoren, Syltan eller föreläsnings-
salen. Men vilka är egentligen dessa hjältar som håller skolan 
fräsch, tillagar din lunch eller hjälper föreläsaren att hitta on-
knappen på projektorn?

Erik Eriksson
Jobbar som: AV-tekniker. Vi har hand om AV-utrustningen i de 60 publika salarna på 
SLU. Det satsas mycket på videokonferenser inom SLU, för distanskurser och för att få 
ner resandet. Det sysslar vi i huvudsak med.
Ärligt talat, vad är det oftast fel på: batterierna, eller föreläsaren som inte hittar 
oN-knappen? Oftast är det enkla fel som en ON-knapp, typ. Många gånger kan det 
också vara något riktigt fel, som en projektorlampa som gått sönder, men ofta är folk 
bara osäkra på vilken knapp de ska trycka på.
om du var ett djur, vilket djur skulle du då vara? En häst! De är så vackra och ståtliga 
djur.

Eva Söderbaum
Jobbar som: Bibliotekarie. Jag ansvarar bland annat för Språkverkstaden, och sitter i 
kundtjänst.
Vad är roligast att få hjälpa till med? Det är trevligt att se att studenterna trivs här i 
biblioteket sen vi byggde om. Vi vill verkligen att det ska vara studenternas arbetsplats. 
Det är också roligt att få feedback och se att bibliotekets resurser används.
Blir man en hejare på trivial Pursuit av att jobba här? Viss allmänbildning får man 
väl…
om du måste välja, skulle du helst tävla i rodel eller bli bandymålvakt? Oj, två 
svåra! Rodel får det bli, jag gillar inte att stå i mål men det är kul att åka fort.   ö

Karin Thunberg och Ingela Östman
Jobbar: I Ultunarestaurangen sedan 30 respektive 3 år. Karin är ansvarig för restau-
rangdelen.
Vilken är SlU-arnas favoriträtt? Ärtsoppa och pannkakor är en klassiker som går åt 
som smör. Lasagne också, den tog slut sist.
Hur mycket kaffe går det åt på en dag? Kanske fem kilo kaffepulver i restaurangen, 
plus fem kilo till som vi kör ut till institutionerna.
om ni fick fika med en känd person, vem ni vill, vem skulle ni välja? Bruce Spring-
steen! Brucean, han är cool. (Ingela: Jag har skakat hand med honom!)

intervju & foto Matilda ELIT Brink

stock.xchng
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ANNONS

I den svenska myllan 
på östgötaslätten. 
Där finns vi.
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Vad vore väl en resa som inte börjar med lite kaos! Nåja, ef-
ter diverse förseningar och strömavbrott landade vi äntligen i 
Genève. Schweiz-kommittén hade ordnat en privat buss som 
längs kringelikrokvägar tog oss upp i bergen medan chauffören 
spelade ABBA Greatest Hits på repeat. Väl framme väntade väl-
komstmiddag och underhållning i form av schweizisk folkdans 
och mindre schweizisk didjeridoo. 

Studiebesök och provsmakning
Dagen därpå vaknade vi upp till en helt fantastisk utsikt! Vand-
rarhemmet vi bodde på låg nämligen ovan Alpernas dimmoln 
med utsikt över ett snöklätt Mount Blanc. Snabbt fram med 
kameran alltså innan vi hoppade in i bussen som skulle ta oss 
till veckans första studiebesök, den lilla ostfabriken L’Etivaz 
som låg högt uppe i Alperna. Här fick vi höra om familjerna 
som tillbringar somrarna med att valla sina kor bland bergen 
för att på gammeldags vis tillverka sin ost över öppen eld. På 
dessa månaders arbete kunde de sedan livnära sig resten av året. 
Kanske inte så konstigt ändå, med tanke på att denna ost (som 
vi även fick provsmaka) hörde till en av de lyxigaste i Schweiz. 
En häftig upplevelse med andra ord, men ni anar inte vad ost 
kan lukta! Ammoniakhalten var så hög inne i lagringslokalen 
att ögonen tårades och det var väldigt skönt att komma ut i den 
friska alpluften igen. Eftermiddagen spenderade vi på chok-
ladfabriken Maison Cailler i Broc, som tillverkar förstklassig 
schweizisk choklad i en mängd olika former och smaker. Efter 
en historisk rundvandring var det dags för dagens andra prov-
smakning. Praliner radades upp i långa banor och vi lämnade 
chokladpalatset en aning sockerstinna och lätt illamående, men 
åh så lyckliga. 

På kvällen var vi åter uppe i huset bland bergen, och nu följde 
den största festen under hela veckan! Varje IAAS-resa har som 
tradition att ordna en s.k. ”Trade Fair” där alla deltagare tar 
med sig mat och dryck från respektive hemland. På den svenska 
menyn stod bl.a. köttbullar, falukorv, sill och snaps såklart! En 

fest med mycket mingel, fotograferingar, dans och nya bekant-
skaper…
 Lite väl tidigt nästa morgon väcktes vi av den schweiziska 
väckarklockan (läs: enorm koskälla). På schemat stod gårdsbe-
sök och först ut var en, med schweiziska mått, stor och mo-
dern mjölkgård som höll 70 kor av rasen Röd Holstein samt en 
mjölkrobot tillverkad av DeLaval (ja, vi blev lite stolta). Bonden 
hade även enorma avelstjurar och han visade stolt upp vilka fina 
priser han vunnit med dem. Efter rundturen fick vi en presen-
tation av det Schweiziska bondeförbundet och hur lantbruks-
systemet fungerar i Schweiz, som inte är medlem i EU. Därefter 
var det dags att besöka den mer normalstora och representativa 
mjölkgården, en mysig historia på 33 ha med tjugotalet kor. 
Mjölkningssystemet bestod av ett fiskbensstall och all mjölk 
direkttransporterades två gånger om dagen till den lilla ostfa-
briken nere i byn. Ännu en gång fick vi kliva in i den ljuvliga 
doften av ammoniak och till vår glädje provsmaka ost med olika 
lagringstid.

Skattjakt i huvudstaden
Dagen därpå blev det mer studiebesök. Snacka om att vi blev 
förvånade när vi mitt i alperna hittar tropikhuset Frutigen där 
man odlar tropiska frukter, växter och kryddor. I anslutning 
till växthusen fanns dessutom en fiskodling med Sibirisk stör 
som inte bara är känd för att kunna producera flera kilo rom, 
utan även är en populär delikatess. På eftermiddagen blev det 
sightseeing i huvudstaden Bern i form av en ”skattjakt” som 
Schweiz-kommittén knåpat ihop. Väldigt uppskattat och myck-
et roligare än en vanlig guidning. Med hjälp av olika ledtrådar 
fick vi leta oss fram mellan gator och sevärdheter (vad sägs t.ex. 
om ”the man eating babies”) för att slutligen nå Rosenträd-
gården med utsikt över hela staden. Med ett eller ett par glas 
Glühwein i handen beskådade vi ett vackert Bern i skymningen. 
För de som inte vet vad Glühwein är kan vi tala om att det på-
minner om glögg, fast inte lika sött och mycket godare.

Jaha, då var det dags för Europamöte igen, tänkte två medlemmar 
i IAAS. Mötet hålls alltid över nyår och i år stod Schweiz för värdska-
pet med temat ”Let’s Eat Milk”. Gud va kul! Att vi dessutom fick med 
oss tre nya förväntansfulla tjejer var ju också toppen. Snö-kaoset i 
Sverige trotsades och väl nere i Schweiz följde en oförglömlig vecka. 

Schweizisk choklad... Behöver vi säga nåt mer?

Bern

ultunesare intar alperna
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IAAS är till för alla! 

Häng med på en resa nästa gång, träffa 
folk från andra länder, lär dig om 
andra länders sätt att se på jordbruk, 
miljö, energifrågor etc. 
Se ny kultur ur ett annat perspektiv! 

Nyfiken? Maila uls.iaas@stud.slu.se

Första, andra, tredje
Senare på kvällen hölls ännu en IAAS-tradition. På de stora mö-
tena anordnas alltid en auktionskväll för att samla in pengar till 
resebidrag åt de fattigare medlemsländerna så att de också kan 
få möjlighet att åka på IAAS-events världen över. Allt möjligt 
skräp bjöds ut: från fula T-shirtar, vodka och portugisisk mjuk-
porr, till fina prydnadssaker, pannkaksfrukost och massage. 
Man kunde till och med bjuda på en grekisk kille som efter en 
hård budgivning slutligen gick till Pernillas amerikanska rums-
kompis… En underbart rolig och hetsig kväll som slutade i ett 
stort kaos av karaokeälskande människor med viss tondövhet. 
Vi svenskar fick minsann sjunga flertalet ABBA-låtar, mycket 
vackert!
 Följande dagar ägnades åt lite mer seriösa uppgifter, det var 
nämligen dags för Workshops! Ett samarbets- och ledarskaps-
team bestående av studenter från organisationen ESTIEM hade 
hyrts in för att styra upp det hela och de började dagen med 
lekar och samarbetsövningar för att lätta upp stämningen. På 
programmet stod diskussioner om hur IAAS ska utvecklas, hur 
ekonomiska frågor ska lösas, sponsring och mycket mera. Även 
lite mer allmänna saker som är bra att lära sig för framtiden togs 
upp, bl.a. övningar i ledarskapsförmåga och kommunikation. 
Under workshopen presenterade styrelsen från Belgien sin halv-
årsrapport och varje land fick också visa vad de hade gjort under 
året, dvs. dra en verksamhetsberättelse i form av en PowerPoint-
presentation. Verkligen kul och inspirerande att få inblick i hur 
en internationell organisation är uppbyggd och hur olika länder 
jobbar med sin verksamhet.

Många tolvslag
Nu till den stora frågan: Hur var då nyårsafton? För att följa 
temat ”Let’s Eat Milk” började kvällen med ostfondue, väldigt 
gott! Eftersom länder från olika tidszoner fanns representerade 
blev det många tolvslag att räkna ner till, men ”vårt” spendera-
des utomhus med nybyggd isbar, fyrverkerier, champagne och 
väldigt många kindpussar. Festen varade hela natten och på 
dansgolvet blev det allt från limbo och olika varianter av bugg, 
till tango och salsa. 
 Efter en underbar vecka kom slutligen sista dagen med sorg-
liga avsked och löften om att vi ses igen till sommaren i ett an-
nat land. Under den här resan har många fördomar dödats och 
vi har mött både gamla och nya vänner som vi hoppas få återse 
igen i framtiden.   

text ida WAJ WAJ Petersson & Helena VoltA Ström

Man träffar folk från hela världen

Många vackra vyer

Typisk svensk mat

foto ida WAJ WAJ Petersson



14 

Ida DOLLY Lindell
Maria ISIS Lundgren
Emelie AKKA Svensson
Lars Pettersson
Rebecca Nilsson
Fredrik TORPED Sörensson
Rikard WACHTEL Larsson
Tobias TRAKTÅR Wejde
Olof Wassberg
Jesper Åkerblom
Lillemor GULDVINGE Torstensdotter
Anna-Karin POLARIS Rundqvist
Karin Westman
Viktoria Östlund
Carin Blom

S T O R T  G R A T T I S  t i l l  a l l a  e x a m e n s t a g a r e  H T  2 0 1 0 !
Tack alla ni som deltog på Luciabalen 2010:

Charlotte Edeen
Sofie Sundgren
Malin Karlsson
Therese Pettersson
Mårten ECSTACY Svensson
Christina Johansson
Erik Benjaminsson
Robert KLICK Svensson
Madeleine Jönsson
Elisabeth Löfstrand
Richard MYSTIQUE Nygren
Johan PEAKANT Granath
Carl LEGO Dyrendahl
Emma Nilsson

V å r b a l  2 8  m a j  2 0 1 1
Tid -  Högtidsstund kl. 16 Fördrink 17dk
Pris - 500kr för medlemmar och dess anhöriga, 600 kr för icke medlemmar
Klädsel - Högtidsdräkt

Sista anmälnings/betalningsdag -   Måndag 25 april
Sista inlämningsdag högtidsversen - Onsdag 27 april
Anmälan - I pärmen som ligger i kårkansliet eller via mail till balmästarmailen 
uls_bal@stud.slu.se

Mer info på Kårens hemsida! Vid frågor kontakta balmästarna.
Balmästare Lovisa Nyquist 073-81 96 770
Vice balmästare Therese Svensson 070-09 08 318

stock.xchng

stock.xchng
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Kom med i det 
vinnande laget!

PETER NILSSON, EN AV SVERIGES 
BÄSTA SKATTEJURISTER FINNS PÅ 
LRF KONSULT OCH JOBBAR FÖR DIG.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 
medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och 
fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se 
hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Johan Ocklind är Agronom med ekonomiinriktning och Affärs-
rådgivare på LRF Konsult i Skara sedan två år tillbaka. Att arbeta 
som affärsrådgivare innebär nära kundkontakt med mycket gårds-
besök och arbete ute hos kunden. Stort fokus ligger på råd-
givningen och att leverera bra tjänster som kunden efterfrågar. 
Kundernas frågeställningar och behov varierar mycket utifrån det 
egna företaget.

Mixen av kunduppdrag som investeringsrådgivning, affärsanalys, 
framtidssamtal, generationsskifte, driftsbolag/samarbeten och 
gårdsråd gör arbetet roligt och utmanande. Varje uppdrag är 
unikt med nya företag med specifi ka förutsättningar och kontakterna 
med personerna bakom företaget. Det fi nns en ekonomisk kal-
kyl och en livskalkyl och som Affärsrådgivare ska du hantera 
båda. 

Tjänsten som Affärsrådgivare ställer höga krav på dig som
person. Du ska klara av att hålla många bollar i luften och leverera 
sanningen med hög integritet. Du måste klara av att förmedla 
både bra och dåliga nyheter eller fakta för kunden. Det handlar 
om att arbeta med människor!

Vill du bli en av oss?
Agronomutbildningen är en utmärkt plattform om du vill arbeta 
som Affärsrådgivare på LRF Konsult. Kontakta ett kontor nära 
dig eller läs mer på www.lrfkonsult.se.

vinnande laget!

PETER NILSSON, EN AV SVERIGES 
BÄSTA SKATTEJURISTER FINNS PÅ 
LRF KONSULT OCH JOBBAR FÖR DIG.

Lantbrukets möjligheter är större än någonsin. Det
ställer krav på kompetens inom exempelvis produktion, 
affärsutveckling och ekonomi. Den kompetensen har 
vi och det ger våra kunder ett mervärde.

JOHAN OCKLIND, AGRONOM 
OCH AFFÄRSRÅDGIVARE PÅ 
LRF KONSULT, VILL HA DIG
SOM FRAMTIDA KOLLEGA.
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Solen sken visserligen ute när jag klev in, i växthuset var det varmt och 
fuktigt. I den tropiska delen frodas epifyter (växter som lever på andra 
växter utan att parasitera) av olika former och nästa rum är fyllt av orki-
déer. Där finns bland annat denna ”veckans växt”, Madagaskars stjärna, 
som har världens längsta blomsporre. Nattfjärilen som pollinerar blom-
man har en lika lång snabel.
 I ett annat rum finns en stor rund damm där det bland annat växer 
papyrus. Runt kanten står krukor och planteringar med träd: ett äkta 
kanelträd, bananplantor, papaya, ett gummi- och ett tuggummiträd. Det 
är otroligt fascinerande att gå runt i värmen och titta på alla dessa gröna 
växter, stora som små och de flesta väldigt exotiska.

I  b r i s t  p å  v å r t e c k e n

T r o p i s k a  v ä x t h u s e t
Ö p p e t t i d e r  -  t i s - f r e  9 - 1 5 , 

l ö r - s ö n  1 2 - 1 5 
E n t r é  4 0  k r .

O r a n g e r i e t
Ö p p e t t i d e r :  t i s - f r e  9 - 1 5 . 

F r i  e n t r é . 

Orangeriet i Linneanum är under vintertid fyllt med växter i vinter-
vila. En djungel av både stora och gigantiska krukor som innehåller 
alla möjliga sorters träd och buskar. Där finns fyra stycken lagerträd 
kvar från Linné själv. Bland allt grönt finns också en del växter som 
tappat sina blad, som den blå hibiskusen. På ett träd blommade det 
på bar kvist – körsbärsblommor – där tog vårkänslorna ett glädje-
skutt, men det visade sig vara något mer exotiskt än körsbär, näm-
ligen aprikosblommor. Bakom ännu ett par gigantiska dörrar finns 
kaktusrummet. Här är det varmare och ljust, riktigt härligt vårljust. 
Så vill du ha lite gratis ljusterapi och studera kaktusar kan du slå två 
flugor i en smäll.

Uppfriskad av värmen och ljuset begav jag mig åter till Ultuna, och 
dess något mindre ljusa och varma datasalar.   ö

För några veckor sen såg våren ut att vara på in-
gång. Men tji fick vi, snön och kylan kom tillbaka. 
Så i jakt på vårkänslor och ljus begav jag mig till 
Botaniska trädgårdens växthus och orangeri.

text & foto Cecilia A’KANoN Nilsson

Den ludne

Ingång till tropiska rummet

Liten söt kaktus

Frodighet

PolkagrisblommaAprikosblommaChockrosa chock
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matilda elit Brink
Redaktör
Bioteknologi -08
Sånt som tar lång tid att äta, som vindruvor eller ost och kex.
Då räcker picknicken längre!

Sara Brundin
Övrig medarbetare
LARK -08
Jordgubbar!

erik Gullers
Skribent
Ekonomagronom -09
En kall Mariestad - Kommentarer överflödiga en varm 
vår/sommardag i parken.

Katja lundquist
Skribent 
LARK -10
Min favorit i picknickkorgen är definitivt kaffet!

Cecilia A’KANoN Nilsson
Fotograf
Mark/växtagronom -07
Om det är svalt ute som på våren är det den hemgjorda 
varma chokladen med en mättande salami-briemacka till.

Helena VoltA Ström
Skribent
Mark/växtagronom -07
Mammas kanelbullar

Kajsa Åström
Art director
LARK -08
En fjäderboll att trixa med, man kan ju inte bara
sitta och fika...

Presentation av redaktionen 2011

Äntligen börjar snön smälta, vårliga vindar blåser och naturen spirar igen. Även Ul-
tunesarens redaktion har väckts ur sin vinterdvala, och dessutom berikats med nya 
medlemmar och ny kreativitet. Under vårens första och mycket efterlängtade picknick 
samlades de som gjort tidningen du håller i din hand för att konferera, konsumera och 
kläcka mängder med idéer till år 2011:s fyra nummer av Ultunesaren.

Tycker du också om att skriva, fota och 
rita? Då är du varmt välkommen, det 

finns mer plats på filten!

Redaktionen svarar på frågan:

Vilken är din favorit i picknickkorgen?

foto tobias FotóN Neselius



Kladdigt utskott söker…
Vi är ett utskott med sju tjejer som 
älskar att skämma bort dig med sötsaker 
och kakor. Vi vill tillfredställa ditt söt-
sug och har alltid tid för en pratstund. 
Vi gillar många, långa timmar i köket till 
bredden fylld med smet och kladd. Vi gör 
kakor och bakelser i alla storlekar och for-
mer; runda, avlånga, tjocka, tunna. Vårt 
motto är att alltid ha en bulle i ugnen och 
rent mjöl i påsen.  
 Vi söker dig, man eller kvinna eller 
något mitt emellan, i alla åldrar med lite 
småmynt i fickan och craving för sötsa-
ker. Singel eller sambo, GI eller LFHC 
– spelar ingen roll, we won´t kiss and tell. 
Du ska njuta av att luta dig tillbaka med 
en kopp kaffe eller te och en sötsak av 
bästa sort, kanske i goda vänners sällskap 
eller kanske bara för att få umgås med oss 
i baren.   
 På FiQ finns något för alla smaker, 
den kyliga polkakakan, den kladdiga 
kladdkakan eller kanske en bit av den 
förföriska blåbärshimlen. För dig som är 
riktigt hungrig så finns såklart även en 
bit mat, kanske en macka, kanske en bit 
lasagne. Eller du vill måhända hellre ha 
en chokladboll av bästa sort eller saknar 
du din favorit nummer ett? Tveka inte att 
berätta vad du suktar efter mest. Om din 
favorit dock dyker upp, var inte rädd att 
ta om. Att frossa är ingen synd när det är 
så himmelskt gott!  Låt vår passion till-
fredställa ditt begär av socker för resten 

av terminen.
 Om du känner dig träffad så vill vi gär-
na träffa dig. En fika med tända ljus och 
ljuv musik, som ibland till och med fram-
förs live av någon av de skönsjungande 
körerna Ulla och UD. Så kom till FiQ 
och finn kärleken. Hos oss förblir ingen 
kärlek obesvarad, vare sig din lidelse be-
står av nötter och bananer eller syndigt 
gräddiga tårtor med jungfrubröst. 
 Titta förbi Kårens bardel tisdagar mel-
lan klockan 17.00 och 19.00 eller ta en 
energipåfyllande fika innan puben på 
onsdagar vid klockan 16.30 – 18.30. Om 
det visar sig att vi passar bra ihop och 
kommer väl överens så tveka inte att titta 
in redan efter klockan 15.00 för att visa 

dina egna trix i köket.   
 Och du, om studentekonomin känns 
hård och småmynten tryter så är FiQ-
usar mycket godhjärtade människor som 
ibland till och med kan tänka sig att ge ut 
kredit om det skulle knipa. Men akta dig 
för att stå på svarta listan allt för länge, 
det kan ge oanade konsekvenser.   ö

Ps. Utskottet tar inget ansvar för hy-
perspeedning, beroende eller 
andra konsekvenser orsakade av kakor, 
bakelser eller mat från FiQ. Ds. 

Mysigt med fika Kladdigt värre

FiQ har något för alla smaker
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Linns lilla lila (12 st)

4 dl vetemjöl
2 dl socker
c:a 1 tsk salt
2 tsk bakpulver
25 g smält smör
1 ½ dl mjölk 
1 ägg
c:a 2 dl blåbär
lite socker och bakpulver

Blanda mjöl, socker, salt och bakpulver. Häll i det smälta smö-
ret. Vispa ägg och mjölk i en annan bunke innan du häller det i 
mjölblandningen. Blanda försiktigt blåbär, lite socker och bak-
pulver innan de vänds ner i smeten. Klicka upp smeten i formar 
och grädda i ugnen i 225°C. Känn efter i mitten av muffinsen 
med en tandpetare, när den inte blir kletig är muffinsen färdiga. 

Nillas nutellasnurror 
- för den late (24 st) 

 
2 frysta smördegsplattor
1 ½ nutella
1 ägg
florsocker

Tina smördegen i 15 min innan de kavlas ut till 3 mm tjocka. 
Bred på nutella. Rulla ihop till en rulltårta och skär upp i skivor. 
Pensla skivorna med ägg och grädda i c:a 10 min i 225°C. Sikta 
florsocker över nutellasnurrorna när de svalnat. text & foto FiQ genom ordförande Pernilla olsson

Mmmmm...

Hej Jyns 
Jag har en fråga som jag grubblat på hela vintern! Jag undrar 
hur jag ska klä mig för att hålla mig varm i vinterkylan? 
/Frusen agronomstudent

Jyns Ultunae svarar: 
I ett avbrott i samtalet med min Ulla vid middagsbordet ser Jag 
till att fatta mitt skrivdon för att svara på en bekymrad Ultune-
sares fråga, medan Ulla förbereder skeppen inför solsemestern 
till Vinland. Detta med att beklädnaden är en viktig del av var-
dagen visste redan de gamla grekerna, de upptäckte så att säga 
köldens baksida under spelen vid berget Kronion. Sedan länge 
har vi vikingar beklätt oss med kläder från skogens konung, 
möjligen med någon pråligare pälskrage till Ullas vinterkappa. 
På våra färder till de östra jaktmarkerna brukar emellertid de 
finska vikingarna svära varje gång vi fäller deras största tjurar. 
Men en modern Ultunesare kan Jag tänka mig letar efter trendi-
gare plagg såsom nya kollektioner från anrika skräddare i Upp-
sala. Jag kan hänvisa till SLU:s ortsfilm om du är nyfiken på fler 
tips till din vardag…

Men lägg på minnet, det är inte shortsen som gör Ultunesa-
ren… 

Fråga Jyns är Ultunesarens frågespalt. Här kan du ställa frågor 
om allt mellan sol och gyttja. Kan kossor resa sig när man vält 
dem? Vad händer efter döden? Eller vart tog den där svarta jack-
an vägen som jag glömde på Älgmiddagen? Jyns har svaret, så 
maila din fråga till honom på fraga_jyns@hotmail.com

Fråga Jyns
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Det är grådassigt vinterväder som råder. Det är en flygplats. Det 
är någonstans i centrala Europa. En återvändande skandinav 
lunkar trött ur ett flyg och in på en terminal. Likt en nytill-
verkad vara sätts jag genast på ett rullband. Att gå kan skada 
benen, särskilt när man har suttit still flera timmar på ett flyg. 
Redan efter några rundor på rullbandet känner jag att man har 
kommit den lokala kulturen mycket nära. Jag får nämligen via 
skyltar direkt reda på vilka som försörjer landets befolkning. 
En vänthall dyker upp. De lätt stoppade bänkarna ser hägrande 
ut, men att ha en enkel bänk som bäste vän för många timmar 
framöver är inte planen. Snabbt hastar jag mig därför ned till 
tågstationen. Tågstationen ligger väl gömd, ungefär som att den 
vore det mest värdefulla flygplatsen hade.

Shoppingbiljett, javisst! Inga studentrabatter? Nej, det var ju 
synd. Dock visar sig shoppingbiljetten vara prissatt likt ett er-
bjudande för studenter. En dags shoppingtur. Nu ska mitt CSN 
rädda stadens lokala näringsliv från total undergång. Hinner 
inte tänka mer förrän jag sitter på tåget. Störs sedan av en mas-
keradklädd konduktör som ser ut att ha legat nedfryst i hundra 
år. Ur tågtunneln möts jag av ett befriande ljus. Jag ser ifrån 
tågfönstret ett ändlöst landskap av industrier, järnvägsspår och 
bostadskomplex. Fram med kameran och plåta allt! Annars 
kommer ju ingen tro på en när jag kommer hem och berättar 
vad jag sett. Mörkret dyker upp igen, jag är snart framme vid 
centralstationen. 

Nyfikenheten slår ann på den marmorbeklädda och ljusa sta-
tionen. Ingen aning var jag är. Fort hitta en souvenirbutik och 
problemet är avhjälpt. Stadens centrum visar sig vara litet, och 
där sker det en omvandlig. Med karta och kamera är studenten 
förvandlad till en riktig turist. Här ska plåtas, här ska shoppas, 
här ska jag gå runt och se vilsen ut för att kunna leva upp till 
min nyupptagna roll. Med den japanska turisten som förebild 
sätts verket igång. Allting måste ses på kortast möjliga tid. Slot-
tet först! Måste hinna dit före alla andra.

Regnet öser ner. Kartan blir till en värdelös accessoar. Turisten 
är hotad. Var finns närmsta guide? Var finns närmsta buss som 
kan ta mig runt? Se till höger: ett bibliotek, kanske ändå gå in 
dit och läsa om staden. Då kommer jag att slippa se staden. 
Men slottet är ju så fint att det måste ses, kanske kunna vinka 
till kungen och buga för de som bestämmer i landet. Jag fortsät-
ter uppför trappan. Erövrar höjd. Gud så magnifik utsikt. Jag 
borde bli fotograf. Agronomfotograf och kunna plåta myllan 
som har gett möjlighet för städer som denna att växa upp som 
svampar ur marken genom århundraden. Överallt omgiven av 
hus i gotisk inspirerad arkitektur, ölschapp på bottenplanen och 
bostäder på de övre planen.

Den skönaste kontrasten hittar jag mellan en gammal romersk 
ruin och den intilliggande bowlinghallen. Både representerar 

6 timmar någonstans i Europa
En längre mellanlandning kan vara som 
att sitta still och stirra i en ändlös korridor 
under lång tid. Det kan också vara en möj-
lighet att testa en annorlunda shopping-
rutt än till det lokala köpcentret. Stället du 
har landat på kommer inte att ses, så varför 
inte konsumera en bit av det istället. Så myck-
et mindre ansträngande! Eller tar du istället till-
fället i akt och ser så mycket du kan, flygtåget är 
din bäste vän. Det sistnämnda var nämligen det 
jag valde när jag fick 6 timmar att slå ihjäl under 
en mellanlandning.

Vinka och gör en djup bugning innan du går vidare...

Strike!

Att konst är trendigt vet ju varenda 

kotte...
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Passa På att skämma bort dig mitt i veckan med ett besök På 
onsdagsPuben med start 19.00 varje onsdag under terminen. både mat och dryck finns för en 

billig Penning för den fattiga studenten. sPana in listan nedan för att se vem som står i baren. 
dessa utskott kommer att göra sitt yttersta för att förgylla dina onsdagskvällar framöver. 

vi ses På kåren!

två avlägsna men ändå snarlika tidsperioder; Pax Romana och 
Pax Americana. Hittar till sist slottet, eller snarare det som jag 
tror är slottet. Finns det någon monarki där inte det kungliga 
slottet utgör huvudattraktionen i dess huvudstad? Slottet visar 
sig vara muséer. Om jag ändå hade haft tid att leva mig in i min 
konstlade roll på riktigt. Då hade jag kunnat se dessa muséer. 
Ett kvarter bort ligger ett grå stenpalats, det kungliga slottet. 
Min dag är räddad. Ökar takten, hinner även se katedralen i 
staden. Intresseflaggorna viftar för fullt.

Hungern gör sig påmind. Den lokala snabbmatskedjan blir den 
budgeterade lösningen. Med en läskande rusdryck spelar det 
ingen roll att de avlånga kycklingbitarna ser ut som något an-
nat. Att dyngvåt och hungrig komma in och stilla hungern får 
slottet att framstå som en parantes i jämförelse.  På vägen ut 
från haket känner jag mig som en ny människa. 

Januarimörkret börjar infalla sig även här. Blixtarna avlöser var-
andra, men de kommer inte ifrån skyn utan ifrån min kamera. 
På det stora torget är jag omgiven av storslagna byggnader. Om 
du ska få placera något där måste det vara storslaget. Här är 
det en dödssynd att snåla, även under finanskris. Kan vara en

vårens onsdagspubar På kåren

Observera att listan är preliminär. 

16 mars kulturella utskottet & traktorutskottet

23 mars kårlokalnämnden

30 mars studieråden

6 aPril ceremoni & tradition

13 aPril lantbruksutskottet

20 aPril sPexet

27 aPril kommissionären

4 maj bastu

text & foto erik Gullers

förklaring till att de har importerat en 
gran som nästan övertrumfar de intil-
liggande byggnaderna i höjd. Av turis-
ten är det nu inte mycket kvar, om 
den överhuvudtaget existerat. Nej, 
jag är bara en så kallad resenär. 
Jag ramlar in på ett originellt hak 
med Stonesmusik på hög volym. 
Känns som något i min stil. Sta-
den utanför lyses upp av ne-
onljus. Neonljuset jagar bort 
mörkret, tar död på tristes-
sen och ger liv åt ålderstigna 
byggnader. Dessa upplysta 
byggnader blir mina sista minnen från 
staden innan jag slussas tillbaka till flygplatsen och 
det väntande flyget hem. Svaret på frågan som ni läsare har 
är Bryssel.   ö

stock.xchng

Hedonismens lokalavdelning



Vill du täVla?
Kasta om bokstäverna i de gula 
rutorna till rätt lösen som sänds 
till ultunesaren@stud.slu.se 
eller Ultunesaren, Box 7074, 
750 07 uppsala. En lycklig 
vinnare erhåller den senaste 
volymen av National nyckeln. Vi 
behöver ditt svar senast 15 april, 
2011. Lycka till!

lodrätt
 1 blir alen i vinterlandskap?
 2 nog tycker jag så alltid
 3 har såväl dollar som skepp
 4 blir skor med trasig bindning?
 5 nationellt mästarmöte (förk.)
 6 saltmetall
 7 snott (dial.)
 8  den muslimska monarken
 9 ett sådant binder samman
  månget klädesplagg
13 den är inget man som
  bilförare vill ligga i
15 går genom rådet i
  Expedition Robinson?
16 Love _ _ elevator (Aerosmith)
18 “odelbara” enheter
25 gör “Mä” förvånande nog
  till pendelort
26 brorson
29 icke, sa Nicke
31 lady som ammade?
32 står för Rio Grande do Sul

Musique, paroles et 
Mots croisés 
The crossword published with 
Ultunesaren No 1-2010 has been 
solved - finalement - with time 
to spare for the next Concours 
Eurovision de la chanson, the 
theme of the crossword. The 
question was were (at the 
time) the next final would 
take place: the answer was a 
oslo, Norvège even though 
Düsseldorf is in line by now. 
The volume of Nationalnyckeln 
goes to ... drum roll ... Bernt 
andersson, Örsundsbro who 
got it right - douze points! In 
the words of Sir Cliff Richard 
himself: Congratulations!

liGHt at the end of the World
The crossword in the last 2010 
issue of Ultunesaren, No 5, 
the search was on for bright 
things of all forms, including 
both liGHtsaBers (1 across) 
and MooNliGHt (29 across). In 
addition to these it helped to 
know Stuart Leslie Goddard’s 
stage name was adaM aNt (14 
down) and that the full name 
of NCIS’ computer whiz McGee 
is tiMotHY (32 across).
 Among all the submitted 
answers, there was one that 
shone stronger than all the 
others, as it had the correct 
solution raYs oF suNliGHt! 
It belonged to Kai Wilkinson, 
uppsala. Congratulations, 
bright guy! ö

:cc

VåGrätt
 1 den var svår att få upp
10 varken varma eller kalla
11 Diamond, t.ex.
12 hans kommenterarer var
  inte särskilt muntra mantra
13 Kejsarens nya ___ (2000)
14 inleder video till Vintersaga?
17 “Å ja __: ‘Vem e du?’
    Å han typ: ‘Jag heter Uno.’”
19 faller på Gotland
20 allena träd?
21 fackförbund för helgon?
22 skrev under psudonymen
  Aretius Crispinus (1589-1657)
23 skedlegering
24 den lappländska nederbörden
  (som svallar och brusar?)
27 byta skinn
28 Götlands stölthet i böllförm?
30 det pricken finns över
31 godkänd hundras sedan 1947
33 är att se färg torka ett

ko
ns

tr
uk

tö
r:

 d
l

att sNÖ KaN gömma både det ena och det andra, från opantade och tillknyck-
lade aluminiumburkar till tappade och kvarglömda läderhandskar, det är något vi 
blir varse varje vår. Men vad är det då egentligen som kan gömma denna ibland 
heltäckande snö? Som vanligt finns det bara ett sätt att ta reda på det - sätt 
igång och lös (men glöm inte att ta en del med en nypa snösmältande salt)! 

eN lätt sNÖVerdriFt?

a well-lit solution?

ult_korsord_1_2011.indd   1 2011

Nyckelkund med studentrabatt
Full koll och 100 % rabatt
Det här är ett erbjudande bara till dig som studerar på eftergymnasial nivå, 
är över 18 år och får studiemedel från CSN insatt på konto i Swedbank. Som 
student blir du Nyckelkund för 0 kr/mån. Kostnader kan tillkomma vid användning 
av tjänster. Erbjudandet är inte tidsbegränsat och värdet är 39 kr/månad.

* 0 kr i månadsavgift för studenter. Kostnader kan tillkomma vid användning av tjänst.
** I Nyckelkund ingår Bankkort Visa som kopplas direkt till ditt privatkonto. Kontantuttag i länder 
utanför EMU kostar 35 kr. Du kan också, efter sedvanlig kreditprövning, få betal- och kreditkortet 
Världsnaturkortet MasterCard, där du kan välja att betala hela beloppet eller dela upp betalningen. 
Årsränta 10,44 % (2010-02-05). Vid kredit på 10 000 kr blir den effektiva räntan 13,26 % och 
12,09 % vid 20 000 kr (2010-02-05). Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 3 % av ut-
taget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Kreditgivare är EnterCard Sverige AB som är ett företag i 
Swedbank-koncernen, org.nr 556673-0593, 105 34 Stockholm. För båda korten är administrativt 
påslag, vid omräkning från utländsk valuta till svensk, 1,5 % på valutakursen.
*** Med Värdepapperstjänst Bas kan du handla aktier och andra värdepapper direkt via telefon- och 
internetbanken. Courtage för handel via internetbanken är 0,09 % påköpeskillingen. Minimicourtage 
är 99 kr. Courtage vid handel via kontor eller telefonbanken är 0,5 % på köpeskillingen, minst 200 kr.

Nyckelkundserbjudandet:

• Rådgivning med Pensionskoll varje år
• Telefonbanken
• Internetbanken med betaltjänst (e-avisering)
• Mobilbanken
• Ladda kontantkort mobil
• Snabbsaldo till mobilen
• Bankkort Visa**

• Världsnaturkortet MasterCard**

• Värdepapperstjänst Bas***

• Nyhetsbrev

Kom in på något av våra kontor eller ring telefonbanken 
på 0771-22 11 22 för att bli Nyckelkund. 
Läs mer på swedbank.se/student

0 kr/mån

för studenter*
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POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

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

Do you have what it takes to work with us from field to fork?
 
The Lantmännen International graduate programme is a 15-month journey of intense training and work experience.  
We will invest in your development and challenge your talent. It´s a unique start for a promising career. We provide the 
setup. You provide the power. With you commitment, drive and ideas you will become a vital part of our success and  
development. 
 
More information is available at lantmannen.com/graduate-program. Register before March 20th. 
 
Lantmännen is one of the Nordic area´s largest Groups within food, energy, machinery and agriculture. The Group has 
10500 employees, operates in 19 countries and is active in every part of the value chain – from field to fork.

Become a trainee in our inter-
national graduate programme?
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