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Med hälsning från Hanoi

Anna diAmANt  Samuelsson,
Redaktör 2010

Just nu sitter ni kanske på 
gräsmattan, lutade mot husväggen och 
längtar efter högsommarvärmen. När jag 
skriver detta sitter jag på ett hotellrum i 
Vietnams stressiga huvudstad. Precis som 
Ultunesarens förra redaktör gjorde jag 
valet att söka MFS och jag ångrar mig 
inte en sekund. Jag är otroligt glad att jag 
fick den här möjligheten. Och jag vet att 
Matilda och resten av redaktionen gör ett 
riktigt bra jobb med allt som måste göras 
för att tidningen ska kunna nå dig.
 Vårterminen är snart över och 
valmöjligheterna inför sommaren 
är många: träning, jobb, bad, 
sommarkurser, resor och annat. Även 
om du kanske redan vet vad du ska fylla 
tiden med, har du säkert ändå några 
dagar lediga. Om du då står i valet och 
kvalet mellan vilka träningspass du ska 
välja, kan du på sidan 4 läsa reportaget 
om Uppsalas nya Campus1477.
   Något som ju har diskuterats mycket 
den senaste tiden är kårobligatoriets avskaffande. Både för oss studenter och Kåren i sin helhet 
innebär det här ett viktigt val. ULS styrelse reder ut alla frågetecken kring detta på sidan 12.
    Vissa utskott i Kåren syns mer, andra mindre. I detta nummer av Ultunesaren kan du bland 
annat läsa om spexet, kulturutskottet och ceremonimästarna. Och om du undrar vilka som 
samlas på Kåren på tisdagskvällarna och spelar spel, berättar Moa Johansson om detta på 
sidan 17.
  Men oavsett vad du ska göra i juni, juli och augusti - ta vara på sommaren och passa på att 
njuta av solskenet!

Läs om Ceremonimästarnas 
upptåg på sidan 8



missa inte

Majkårmöte
19/5

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.

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
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Ultunesaren önskar 
alla en trevlig sommar!

Efter mötet står FiQ i baren och serverar

FiQ-inspirerade drinkar

Kom och fira examenstagarna! 
Släpp på Kåren efter vårbalen 

29/5 kl 23.00

stock.xchng
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Motion av olika slag är viktigt 
för den som vill klara av sina 
studier, vara glad och må 
bra och valmöjligheterna är 
stora med tanke på Uppsalas 
träningsutbud. En av stans 
fräschaste anläggningar slog 
upp portarna i januari, när 
Studenthälsan öppnade sitt 
Campus1477 Blåsenhus.  

År 1477 grundades Uppsala universitet. 
År 2010 öppnade träningsanläggningen 
Blåsenhus som tillsammans med 
anläggningen i Science Park utgör 
Studenthälsans Campus1477. 
På Blåsenhus finns förutom den 
obligatoriska idrottshallen och 
spegelsalen även ett gym, spinningsal, 

ljusrum och en boulderklättervägg. 
Boulderväggen är byggd för att likna en 
klippa, och klättringen sker utan rep. 
Campus1477:s driftchef Kristina Bodin 
berättar att väggen har blivit väldigt 
populär, både bland erfarna klättrare och 
bland nybörjare. Den kan användas som 
ett komplement till repklättring, om man 
vill träna sin styrka eller något speciellt 
move, eller för den som vill prova att 
klättra för första gången.

Unikt gym
Lokalerna, så som den stora idrottssalen, 
används också av Uppsala universitets 
idrottslärarutbildning. Tack vare det 
effektiva utnyttjandet av anläggningen 
har man exempelvis kunnat investera i 
riktigt bra maskiner till gymmet. Kristina 
Bodin berättar att de är stolta över sitt 
gym.
– Det är unikt i Sverige! Förutom 

basmaskiner och fria vikter finns 
kabelmaskiner och en friidrottsyta. Det 
gör att alla kan träna på gymmet, från 
nybörjaren till elitidrottaren.

Kanonbra träning
Ett nytt gruppträningspass som dykt 
upp på schemat sedan Blåsenhus 

Uppiggande träning i 
kvarteret Blåsenhus

Strävan efter perfektion?
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öppnade är Kettlebells. En kettlebell 
är en gjutjärnsvikt som ursprungligen 
kommer från Ryssland och som används 
för styrketräning och tyngdlyftning. 
På ett kettlebellpass får hela kroppen 
jobba. Man tränar kondition, rörlighet 
och funktionell styrka genom att lyfta 
och svinga redskapet, som liknar en 
kanonkula med handtag. Tjejer får 
börja med en kettle som väger åtta 
kilo, medan en kille som aldrig tränat 
kettlebells innan börjar med tolv kilo. 
Det är träning som garanterat känns 
i kroppen dagen efter! Andra nya 
pass som Kristina tipsar om är Ass’n 
Abs där mage och rumpa får jobba, 
och Spin&Tone där man under en 
timme hinner med både spinning och 
styrketräning.

Slappa i gräset
Kvarteret Blåsenhus ligger nära Slottet 

och Botaniska trädgården och här finns 
även Uppsala universitets psykologi- 
och pedagogikutbildningar. Utanför 
träningsanläggningen pågår arbetet för 
fullt med att färdigställa gräsmattor 
och sittplatser. Där finns en damm 
runt vilken studenterna ska kunna 
slappna av med fika eller en bok efter 
träningen, och ytor för utomhusidrott 
ska också göras i ordning. Tills det 
är klart får utomhusträningen hållas 
på annat håll. Bland annat anordnas 
en brännbollsturnering under våren, 
som förmodligen kommer spelas på 
gräsmattan bredvid slottet.

Svävande konst
Något som en besökare på Campus1477 
Blåsenhus inte kunnat missa är 
konstverket som hänger i entrétaket. 
Verket föreställer sju identiska 
mansfigurer i stora, vita hjälmar som 
svävar ovanför besökarnas huvuden. 
Enligt konstnären Christian Pontus 
Andersson är det en jakt på perfektion 
i alla avseenden. Från början var det 
tänkt att de små männen skulle ha varit 
helt nakna, med undantag för hjälmen 
och vita knästrumpor, men när verket 
väl kom på plats hade någon fått kalla 
fötter och männen försetts med små, 
hudfärgade badbyxor. ö

text och foto matilda Brink
illustration Karl Persson

Verket föreställer sju identiska mansfigurer i stora, vita 
hjälmar som svävar ovanför besökarnas huvuden. Enligt 
konstnären Christian Pontus Andersson är det en jakt på 
perfektion i alla avseenden.

KettlebellsCampus1477

Gymmet

Boulderväggen
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Varje dag ställs man inför en del oundvikliga val, till 
exempel vilka kläder man ska ha på sig eller vilken mat man ska 
äta. Sedan hamnar man varje dag i en rad andra situationer där 
man ställs inför val. Ibland är valet lätt, ibland svårt.
 Ett val som många kommer att ställas inför i höst är om de 
ska fortsätta vara medlem i Kåren eller inte. För många är det 
självklart att fortsätta vara medlem av den enkla anledning att 
de ser vad Kåren gör och kan se vad medlemavgiften går till. 
För andra kan det vara svårare att välja och därför vill jag dela 
med mig av några upplysningar som kan göra det enklare i 
valet. 
 Din medlemsavgift går enbart till insatser som ökar kvalitet 
på din utbildning, det vill säga till studiebevakning. Detta 
innebär praktiskt att representanter från Kåren sitter med 
i en rad olika organ inom universitetet och ser till att du 
som student får din röst hörd. Vi förmedlar det som är bra 
och det som kan förbättras vad gäller kurser, undervisning, 
studiemiljön och annat kring utbildningen.
 Kåren arbetar också hårt för att du ska få kontakt med 
äringslivet genom att anordna lunchföreläsningar och 
olika seminarier. Varje höst anordnas också den årliga 
Näringslivsdagen som växer sig allt större och uppskattas 
mycket både från studenter och från näringslivet.
 Sedan anstränger vi oss för att du som student ska trivas på 
campus, genom att hålla i middagar, inspark, spex med mera. 
Viktigt att komma ihåg är att allt detta sker på ideell basis och 
finansierar sig självt. 
Valet är alltså ditt.

Simon PANZA Jonasson,
Ordförande ULS 2010

Valet är ditt!

SLU offers a variety of travel grants for PhD-students to 
go abroad aiming at promoting the internationalization of 
postgraduate studies. I think it is a great opportunity for 
PhD-students to go out and exchange their knowledge with 
others and at the same time introduce SLU in international 
academic arena. On the other hand, SLU opens its 
doors for international PhD-students aiming at utilizing 
international resources as well. This will also promote the 
internationalization of postgraduate studies but in another 
way; I would call it “inward internationalization strategy”. 
This strategy would be successful if we provide an open 
environment for the “international resources” to be able to 
integrate themselves into different activities at the university. 
However, there is at least one obvious problem; language which 
should be a facilitator for communication reacts as a barrier for 
the international PhD-students to have access to information 
or involve in a number of activities in either departmental or 
faculty level.
 According to a survey conducted by ULS PhD-Student 
Council in February 2010, almost 40 percent of PhD-students 
within the NL-faculty are Non-Swedish speakers. Although 
the results illustrate a good grade of general satisfaction among 
this group, there are still inconsistencies between departments 
in how to provide possibilities for International PhD-students 
to be able to access the information and engage more in a 
variety of activities. It seems that there is specifically a lack 
of language policy within the departments in how to handle 
written communications, organize departmental seminars and 
meetings, and provide forms and regulations in a manner that 
everyone could get advantage of them.  
 ULS PhD-Student Council’s board 2010 consist of 
representatives from at least five different parts of the world. 
This happened due to an open language policy in this council. 
I see this variety as an opportunity to utilize the “international 
resources” in promoting not only the internationalization of 
the postgraduate studies, but also improving the educational 
and social situation for the postgraduate students within the 
NL-faculty.     

Language: A Communication 
Facilitator or Barrier

Goudarz Azar,
Chairperson of the ULS PhD 

Student Council 2010 
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God uppkomst på Ultuna

Detta är tredje delen i serien om 2000-
talets första (men inte sista?) stora 
campusutvecklingsprojekt. Tidigare 
delar finns i Ultunesaren nummer 2-3 
respektive 4. Få kan ha missat hur 
BioCentrum, den stora byggnaden 
mellan Ulls väg och Undervisningshuset, 
börjar ta form och det är nu en 
spännande fas där vi ser rakt in i 
huskroppens skelett. 
 Lite mera dolt pågår bakom Lantan, 
före detta Lantbruksskolan och 
numera rektorsvillan, hopsnickrandet 
av klusterbyggnaden Mark-Vatten-
Miljöcentrum (MVM). Det tredje 
och största projektet Veterinär- och 
husdjurscentrum (VHC) börjar nu 
också närma sig verklighet. Från 
Kåren har vi lämnat in kommentarer 
på ritningar och mycket fokus ligger 
givetvis på att ta tillvara erfarenheter från 
befintliga byggnaders såväl positiva som 
negativa sidor.

Ekonomer i pudelns kärna
Nästa stora projekt har sin hemvist 
söder om BioCentrum. När MVM är 
klart för inflytt av Institutionen för 
mark och miljö, kommer gamla ”mark” 
tillfälligt övertas av verksamhet ifrån 
norra HVC. Och här mina vänner – 
trumvirvel – ska Institutionen för stad 
och land samt Institutionen för ekonomi 
i framtiden inrymmas. Tillsammans med 
universitetsledning och -administration! 
Initierande samtal om lokalbehov har 
redan hållits med representanter från 
samtliga idag berörda program, och 
det hölls även ett särskilt forum dit alla 
larkare välkomnades för att verkligen 
snappa upp de problem som upplevts 
med dagens lokallösningar.
 I detta byggprojekt skissas också på en 
tydligare campusgemensam entré med 
olika typer av service som både besökare, 

studenter och personal behöver. Det 
handlar om allt från studievägledning till 
att hitta rätt.

Ultuna mörkt ur fågelperspektiv
Som väl är planeras det också för att 
biologin även i framtiden ska finnas 
på vårt jordklot och en del av denna 
på Ultuna. Campus delas i fyra delar 
av dagens Ulls väg och det blivande 
grönstråket Corson mellan Friskis och 
Undervisningshuset.
 I den nordvästra av dessa delar 
planeras för ett lite vildare parkrum än 
i centrala campusdelarna och här ska 
det bland annat finnas demoodlingar 
av grödor och vall, pedagogiska 
inslag för lark-studenter samt några 
olika utomhusförsöksanläggningar. 

Många av oss reflekterar inte över det längre. Vinterns 
snömängder stal det mesta av vårt fokus från lerpölarna och 
nu i vår har vi snarare sett avsaknad av flygplan än närvaro 
av byggkranar när vi blickat mot himlen. Men nog spikas det 
ännu på campus!

För campus som helhet har ett 
kvalitetsprogram tagits fram för att styra 
materialval för exempelvis bänkar, lyktor 
och stensättningar.
 Programmet är tänkt att även 
användas på sikt vid kommande 
projekt eller ombyggnationer. Det mest 
utstickande är att ljuskällorna valts för 
att sträva efter så liten ljusföroreningen 
upp mot himlen som möjligt. Nyfiken 
på hur man gör detta? Ta en tur kring 
den gula Lantan och studera olika 
exempel på lampor. ö

text maria AERtAN Andersson,
Studentrepresentant i Visionsgruppen för 

Campus Ultuna
foto Christine Engström

Illustration: Nyréns

Akademiska Hus står som projektledare 
med SLU som framtida hyresgäst.

Praktiska frågor: 
www.akademiskahus.se/campusultuna

Frågor om projekten som helhet: 
campusutveckling.slu.se

Frågor/kommentarer om projekten till 
Kåren: uls_info@stud.slu.se 



I februari 2010 valdes vi in som 
Ceremonimästare på Kåren. Posterna 
är relativt nya och vår ärofyllda 
huvuduppgift är att förvalta Kårens 
historia samt att agera rådgivare åt 
Kårens utskott gällande ceremonier 
och traditioner. Vi är även ordförande 
för verksamhetsområdet Ceremoni 
och Tradition som består av Arkivarie, 
Krönikör, Balmästare, Batteriet, 
Bastuutskottet, Kulturella utskottet, 
Fanbärarna, Gravvårdaren och 
Traktorutskottet. 
 Det som genomförts under första 
delen av året var att tillsammans med 
Gravvårdaren låta Ulla Johanssons 
namn, gift med Olle TRULS Johansson, 
ingraveras i Kårens gravsten som står på 
Hammarby Kyrkogård. Ulla Johansson 
var under sitt liv engagerad i Kåren 
liksom hennes man som även var 
professor vid Institution för ekonomi på 
SLU.

 Verksamhetsområdet Ceremoni och 
Tradition har saluterat och firat M/S 
Kung Carl Gustafs tänkta första färd för 
året på Fyrisån. Tyvärr kom inte fartyget, 
men ceremonin utfördes ändå i det 
goda sällskapet och med glada leenden 
blev tillställningen mycket lyckad. M/S 
Kung Carl Gustaf är ett gammalt fartyg 
som byggdes år 1892 och idag är det en 
flytande festvåning mellan Uppsala och 
Skokloster.
 I skrivande stund planeras ett 
Sjöslag som kommer att stå den 2 
maj på Fyrisån nedanför Islandsfallet 
mellan Ultuna Studentkår och Uppsala 
Studentkår. En krigsförklaring gjordes 
innan påsk där Ultunas kårordförande 
Simon PANZA Jonasson med 
”jynsigt” följe tågade in till Uppsalas 
kårordförande Kristina Ekholm. Kårerna 
kommer att bygga varsin flotte med 
tillhörande fana som motståndarna skall 
ta för att vinna striden. Sjöslaget stod för 

första gången år 1960 mellan dessa kårer 
och har genomförts fem gånger fram tills 
i år som blir den sjätte i ordningen. Vi 
hoppas att det blir en stor uppslutning 
av hejande studenter.
 Under resten av året kommer vi att 
se över Ultuna Studentkårs arkiv för 
att kunna sammanställa en enklare 
dokumentation av Kårens ceremonier 
och traditioner. Vi ser fram emot 
årets äventyr som traditionens ande 
bjuder och hoppas att vi ska kunna 
väcka ultunesarnas intresse till att hålla 
historian levande. ö

Årets Ceremonimästare önskar er alla en 
härlig vår!

text Elin Jansson, 
Ceremonimästare

Camilla Söderberg, 
vice Ceremonimästare

foto tobias fOtóN Neselius 

Med tradition
som mission

Tänt var det här!

Ceremoni och tradition med svårsänkt humörPå väg till Uppsala studentkår

...med Jynsigt sällskap



I den svenska myllan 
på östgötaslätten. 
Där finns vi.



Konsten att bygga

ett spex
Skotska utkastare är sällan diskreta i sina intentioner Drottning Victoria ger premiärministern nya order

Episka masscener kan vara svåra att genomföra, men med många repetitioner klarar man det mesta
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Rom byggdes inte på en förmiddag och en aning mer än en 
förmiddag behövs för att bygga ett spex. Spexåret tar sin början 
i mars, då kommittén väljs under marskårmötet – praktiskt 
nog precis efter att sista föreställningen har gått och alla gamla 
spexmedlemmar fortfarande är höga på endorfinkicken och 
inte kan säga nej! Senvåren vigs åt att börja förberedelserna med 

spexets ryggrad, manuset – och att 
ragga fler medlemmar om man inte 
lyckades få en komplett kommitté 
från början. 
 Under sommaren jobbar 
manusgruppen för att knyta ihop alla 
spridda idéer till en helhet, medan de 
andra grupperna så smått börjar samla 
ihop medlemmar. Höstterminen 
börjar hårt med rekrytering av vidrig 
småtting, främst via småttingspexet 

Man har beräknat att den samlade nervösa 
energin från en ensemble innan premiär 
är nog för att driva Uppsala stads samlade 
julpynt hela helgerna. 

Efter turnén ska 
60 personer 
försöka återgå 
till ett normalt 
liv och lära sig 
hantera sin 
svåra spexuella 
frustration...

Höstterminen 
börjar hårt med 

rekrytering av 
vidrig småtting, 

främst via 
småttingspexet 

och Fylla på 
Kåren...

och Fylla på Kåren, och rekrytering av äldrestudenter genom 
de beprövade metoderna löften, hot och mutor. Att rekrytera 
di gamle är dock sällan svårt, spex är något som sätter sig i 
ryggmärgen.
 Under hösten sker också auditions för skådespelare och i viss 
mån dansare och kör. Allt puttrar på i maklig takt, spexkickoffen 
får alla att bli nöjda och glada, tills ett par veckor efter jul. Då 
börjar alla inse att det bara är ett par månader till premiären och 
en frenetisk aktivitet infinner sig. Orkestern och kören letar arr 
och gör konstiga ljud, skådisar och dansare börjar öva, kuliss 
och kostym och smink hamrar och syr. PR fotar och skriver, 
kassören håller krampaktigt tag i slantarna och trivsel förser 
tålmodigt alla med intravenöst kaffe. Över allt svävar generalens 
ande och håller ett vakande öga på händelserna.
 Vårterminen är den mest hektiska för spexensemblen. 

Repetitionshelgerna är grunden 
för all annan aktivitet, då övar 
skådespelare, dansare, orkester 
och kör från morgon till kväll 
medan de andra grupperna 
spenderar tiden med att ordna 
med ljud och ljus och göra 
färdigt alla kulisser och kostymer. 
Veckorna mellan helgerna är fulla 
av mailkonversationer, träffar och 
råplugg av repliker och sånger. 
 I början av mars är det då slutligen dags för det man har 
jobbat för så länge - premiären. Man har beräknat att den 
samlade nervösa energin från en ensemble innan premiär är 
nog för att driva Uppsala stads samlade julpynt hela helgerna. 
Tre-fyra föreställningar senare finns det inte mycket energi kvar 
– och då är det dags för turnén. Alnarp är det klassiska målet, 
men även Umeå har fått äran att bli bespexade. Turnén består 
generellt av 50 % buss, 30 % fest, 10 % spex och resten är lika 
delar dåliga skämt och skyltrelaterade incidenter. Efter turnén 
ska 60 personer försöka återgå till ett normalt liv och lära sig 
hantera sin svåra spexuella frustration, gärna genom att delta i 
nästa spex – cirkeln är sluten! ö

text maja UGGLA Pelve, regissör 2009-10 
foto Joel Åstrand www.camart.se

Konsten att bygga

ett spex Som revolutionär bör 
man akta sig för att 
somna varsomhelst

Drottning Victoria ger premiärministern nya order
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en öppen kår för alla 
eller 
poliskontroll i dörren 

Kåren står i begrepp att fatta många beslut om hur det 
framtida medlemskapet ska se ut och vad som kommer 
att ingå. På kårmötet den 19 maj kommer det att stå val i 
ett flertal frågor som rör just medlemskapets förmåner och 
pris. Styrelsens absoluta mål är att ge dig bra villkor för ditt 
framtida medlemskap då vi måste vara många för att bli 
starka när vi framför våra åsikter mot universitet.

Stora delar av kår-Sverige går just nu och svettas blod inför 
hösten. Det ska då inte längre vara obligatoriskt att ingå 
i en studentkår om man studerar vid en högskola eller ett 
universitet. Frågan som många kårer ställer sig är om man är 
tillräckligt attraktiv och erbjuder rätt tjänster för att även i 
framtiden kunna attrahera studenter till att bli medlemmar. 
 Vi i Ultuna studentkårs styrelse ser ljust på framtiden 
och arbetar efter devisen att alla ska med! Denna lite kaxiga 
inställning kan vi stå för eftersom vår kår har en stor bredd 
i det arbete som vi utför för dig som student. Kåren här på 
Ultuna gör allt för att din utbildning och studietid ska bli så 
bra som möjligt.

En plats för alla
Antalet heltidsstudenter här på Ultuna är idag cirka 1600, 
vilket kan jämföras med Uppsala studentkår som har cirka 
30 000 heltidsstudenter. Det relativt sett lilla studentantalet, 
vårt campus lite avsides placering och vår gemensamma nisch 
mot djur och natur har bidragit till att skapa en familjär 
stämning mellan studenter här på Ultuna. Kåren är mycket 
angelägen om att även i framtiden främja denna gemenskap 
trots de förändringar som väntar. Det kan inte nog poängteras 
hur viktigt det är att alla Ultunas studenter ska känna sig 
välkomna och känna att Kåren är en plats för dem oavsett 

intressen.
   Vi i styrelsen tycker att den kärnverksamhet som Kåren 
bedriver är så viktig att den måste gälla för varenda kotte som 
pluggar här på campus. Till exempel så är vårt mål att även 
i fortsättningen utföra en god utbildningsbevakning åt alla 
ultunesare och tillvarata alla studenters intressen gentemot 
universitetet oavsett om studenten i fråga är medlem i Kåren 
eller inte. 
 På samma grund är det styrelsens förhoppning att vårt 
kårhus även i fortsättningen kan fungera som en trevlig, social 
mötesplats för alla Ultunas studenter. Vi vill inte ha några 
kårpoliser som kontrollerar kårlegitimation för att till exempel 
komma in och använda Kårens mikrovågsugnar, handla i 
Kommissionären eller ta en fika med FiQ!

fördelar som medlem
Som tidigare nämnts är det styrelsens mål att inte exkludera 
någon enda student från Kåren. Detta mål gäller också 
för de av Kåren anordnade aktiviteterna som till exempel 
våra sittningar. Vi tycker det är väldigt kul att man här på 
Ultuna har möjlighet att bjuda med vänner hemifrån till våra 
middagar och eftersläpp med mera. Vår förhoppning är att 
denna möjlighet ska finnas även i framtiden. Dock är Kåren 
helt beroende av sina medlemmar. 

Valet mellan 
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 För att locka studenter att gå med även i framtiden har 
styrelsen några förslag på förmåner som man får som medlem. 
Förslag som kommer att tas upp och beslutas om på kårmötet 
den 19 maj är till exempel att kårmedlemmar har förtur att 
köpa biljetter till middagar och andra arrangemang och att 
man som medlem får billigare biljett än ickemedlemmar. 
Andra medlemskopplade förmåner som styrelsen föreslår 
kårmötet är till exempel:
• Mecenatkort med premiumrabatter för kårmedlemmar
• Hemskick av Ultunesaren
• Möjlighet att hyra Arons hus i Båstad
• Koppla kårmedlemskap till medlemskap i våra fristående 
föreningar genom ett nära samarbete
 Som kårmedlem får du även förbättrade möjligheter till 
bostad hos stiftelsen Ultuna studentbostäder, som förvaltar 
bostäder på Gälbo och Kronåsen. Det var ursprungligen vår 
kår som grundade denna stiftelse med syfte att underlätta 
boendesituationen för våra medlemmar. Det avskaffade 
kårobligatoriet har dock gjort att deras stadgar inte är helt 
tidsenliga.

medlemskategorier
Hittills har kåravgiften baserats på vilken studietakt man har 
haft under den aktuella terminen. Detta system är inte längre 

lämpligt när medlemskapet blir frivilligt. Det kommer därför 
nästkommande termin bara att finnas två kategorier där man 
antingen är studerande medlem eller stödmedlem och i båda 
fallen löser medlemskap för en hel termin åt gången. Som 
namnet antyder är det bara förbehållet aktiva studenter vid 
Ultuna att bli studerande medlem i Kåren. En studerande 
medlem har fulla rättigheter att ta del av alla förmåner och 
rösta på kårmötena. 
 Om man inte uppfyller villkoren för att bli studerande 
medlem men ändå vill vara med och stödja Kåren kan man 
istället bli stödmedlem. Stödmedlemmar har rätt till många 
av de förmåner som gäller för studerande medlemmar, men 
har exempelvis inte rösträtt på kårmöten. Avgifterna för de 
två medlemskategorierna kommer även de att fastställas på 
majkårmötet den 19 maj. Kom då och stötta vårt förslag, eller 
förbättra det!  ö

text Robert KLIKK Svensson,
8:e ledamot 2010

foto matilda Brink



1. Vilka är ni? 
Ordförande: Anna Karlsson, smålandstjej inskriven 
som Husdjursagronom -06 
Ledamot: Caroline Jöngren, stockholmstjej som är inskriven 
Ekonomagronom-08, bytte till Mark/växt-agronom -09
 
2. Vad har ni i valberedningen för uppgifter?
- Vi har i uppgift att söka efter folk till lediga poster i 
utskotten samt att hålla i valen på kårmötena. Innan möten 
skrivs nomineringslistor och hearing anordnas.  
I kårvalet är alla kårmedlemmar välkomna att rösta. Vi vill 
vara fler i valberedningen, detta är ett jättebra sätt att komma 
i kontakt med nya människor, få en inblick Kårens arbete och 
ha kul tillsammans.
 
3. Vad jobbar ni med just nu?
- Just nu håller vi på att arbeta inför majkårvalet den 19 maj. 
Vid detta val kommer många poster i Kåren bli lediga. Så 
alla medlemmar, ny på Ultuna eller äldre student som känner 
för en spännande och rolig tid på en post i ett utskott, tveka 
inte att höra av er. Det är en möjlighet att knyta nya kontakter 
och få nya erfarenheter.
Nomineringslistor kommer att sättas upp nere på Kåren. 
Annars skicka du ett mail till oss på uls_val@stud.slu.se vid 
intresse eller frågor. Det finns poster för alla, allt från fika, fest 
och sång till datornämnd och mycket mer. 
Välkomna, vi ses på Kåren!

intervju matilda Brink 

Vandra runt i Ultuna på hitta.se:s gatuvy Gräv en grop Spela 
Farmville på Facebook Klä ut dig till valfri härskare, legend 

eller agent och läxa upp småttingarna i din stad Spela aminosyre-
memoryt du tillverkade i biokemikursen Se ”Live or let die” eller någon 
annan bondig film Lär lillebror att skåla som en riktig 
ultunesare, så ni kan göra det varje middag Läs om gamla 
Ultunesaren på en filt i solen och lös korsordet denna gång Ha rak skärm på kepsen Leta i 
Sångboken efter hälsningar du inte sett förut Låna lillasysters tramptraktor 
Stäm träff med dina kursare Nöt ut Avelskalendern Skaffa 

dubbelmontage på cykeln Predika om det ekologiska 
jordbrukets negativa aspekter  Stålsätt dig inför småttinginvasionen

3
snabba 

frågor 
till

Kårens 
Valberedning

Saker att göra i sommar när du saknar 

Ultuna
Sena morgnar, lediga dagar och blå himmel 
varje dag. Visst kan sommaren lätt bli lite 
långtråkig? Så, när längtan till Ultuna blir för 
stor har ni här några knep att ta till.

text Redaktionen
bild stock.xchng



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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Jag är övertygad om att det inte bara är jag som följer 
Melodifestivalen slaviskt, då det under sex lördagar bjuds på 
storfest i teverutan. Men alla människor man frågar svarar 
nästan samma sak. Att de inte tittar och att de inte vet vilka 
som var med och tävlade kvällen innan. Varför säger de så? 
Skäms de? Melodifestivalen som är det mest svenska som 
finns, förutom sill, köttbullar och Absolut vodka vill säga. 
Sveriges största musiktävling (eller är kanske Idol större?) 
som varje år ger oss en rad hits som blir radiostationernas 
nya älsklingar och som engagerar nästan hela Sverige och 
ger oss rubriker som Schlagerskräll och nakenchock. Det 
var ju faktiskt i melodifestivalen som begreppet Carola-
vinden myntades! I år blev även Eric Saade-duschen ett känt 
fenomen. Undrar när vi får se det igen…
 Årets melodifestival bjöd på allt från äkta schlager, 
skatepunk och ballader till pop, rock och nämnde jag ballader. 
För visst var det balladernas år i år. Hela 11 av de 32 bidragen 
var ballader, inte konstigt att en ballad gick och vann! 
 Sverige gjorde ett val, de valde Anna Bergendahl till 
vinnare. Lilla Anna med den jättestora gitarren och de röda 
Conversen. (Jisses vilket rabalder det blev över dessa skor! 
Förstod verkligen inte SVT innan sändningen att det faktiskt 
var ett mycket välkänt skomärke som vem som helst skulle 
känna igen, även om det hade varit ett par kopior!?) Själv 

hejade jag på Salem Al Fakir, men man kan ju inte alltid få 
som man vill, även om Björn Gustafsson var outstanding när 
han gled in i Salems uppträdande och börjar klinka på pianot.
 Sista helgen i maj ska övriga Europa göra ett val i 
Eurovision song contest 2010. Ska de få tillbaka sin kärlek 
till Sverige? Eller ska vi återigen skylla på att Östeuropa bara 
röstar på varandra? Men vänta nu, vilka får alltid Sveriges 
tolvpoängare? Jo, just det, något av de nordiska länderna! Men 
det är kanske inte samma sak när vi gör det själva.
 Oavsett hur det går för Anna och hennes This is my life har 
Sverige en bra chans, eftersom hela fyra andra länders bidrag 
har svenska upphovsmän. Danmarks bidrag är skrivet av 
Henrik Sethsson och Thomas G:son, duon som skrev Lyssna 
till ditt hjärta som kom på en hedrande 5:e plats i Eurovision 
2001. Norges bidrag är skrivet av Fredrik Kempe och den 
norske låtskrivaren Hanne Sørvaag, Irlands bidrag är skrivet 
av irländaren Niall Mooney och svenskarna Mårten Eriksson, 
Jonas Gladnikoff och Lina Eriksson (Lina skrev också Kalle 
Moraeus bidrag till Melodifestvalen 2010), och Azerbajdzjans 
bidrag är skrivet av Anders Bagge (mer känd från Idol-juryn), 
Stefan Örn och Sandra Bjurman. Så Sveriges chanser bör väl 
vara ganska goda! Hur det än går kan vi nog räkna med en 
och annan rubrik i kvällstidningarna. ö
 

text Emma ROOZ michaelsson
foto Karolin NüwA Andersson

MelodifestiVALen 2010

Programledarna Måns Zelmerlöw 
och Christine Meltzer



Jag går upp för trapporna till 
loftet ovanför bardelen på Kåren. 
Klockan är bara halv sex, men jag hör 
att det redan är några där som pratar. 
Där uppe sitter det tre-fyra personer i 
de gröna fåtöljerna. Något nytt ansikte, 
några ”gamla”. De har redan spridit ut 
rollspelsböcker och några magic-lekar 
på bordet. Det är fortfarande några av 
de sköna fåtöljerna som är lediga, så 
jag haffar en av dem. Genast dras man 
med i en diskussion, om något nytt spel 
(data-, bräd-, rollspel…) eller om något 
annat som hänt. Någon kanske har varit 
på lajv, eller hört talas om ett roligt lajv 
som den vill att fler ska hänga med på. 
Hela tiden droppar det in mer folk och 
snart har minst ett bordsspel dragits 
igång. 

Just idag är det dags för en del av 
gruppen att spela Dark Heresy, en 
rollspelskampanj som hållit på ganska 

länge. Vi sätter oss lite avskilt från 
resten av URK:arna och äventyret dras 
igång. Medan vi slåss mot gene steelers, 
charmar oss ur svåra situationer eller gör 
en episk drive-by i en limo, rökandes 
cigarrer, drickandes champange 
medan vi spränger en hel lastbil med 
ammunition i (självklart utan att vända 
sig om för att titta), så sitter större 
delen av folket uppe på loftet. De spelar 
antingen små spel, något stort, eller både 
och, antagligen ätandes på en god kaka 
som någon kände för att ta med sig just 
idag.

Så ser mina tisdagar på URK ut. Det 
är ett avbrott i den annars stressade 
vardagen, där man kan komma och 
prata med likasinnade, spela lite 
spel eller bara titta på. Stanna hela 
kvällen eller bara en liten stund. Det 
som är skönt är att även om man 
inte varit där på ett år, så är man lika 

välkommen nästa gång man dyker upp. 
Gemenskapen i URK är något jag aldrig 
känt förut, här är alla lika värda och 
det är ingen som säger att man måste 
vara på ett speciellt sätt. Vi har de som 
bara spelar rollspel, de som aldrig spelar 
rollspel. De som åker på alla lajv, och de 
som inte åker på något lajv.

Vi välkomnar alltid nya medlemmar, 
eller om du bara vill komma upp och se 
vad det är för konstiga människor som 
håller till där. Kom förbi! På tisdagar vid 
klockan 18 brukar spelen dra igång, men 
det sitter oftast någon där innan dess. 
Välkommen! ö

text moa Johansson,
Sekreterare i Ultuna rollspelsklubb

illustration Karl Persson

”Varje dag är en

tisdag”



Hej student, 
hos oss finns 
möjligheterna!

- Ekonomisk rådgivning - Juridisk rådgivning
- Lantbruksrådgivning - Skogsekonomisk rådgivning 
- Fastighetsförmedling

Besök www.konsult.lrf.se för mer information.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och 
redovisningsföretag och har den bredaste kompetensen 
i Sverige. Vilket kompetensområde blir ditt i framtiden?

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.konsult.lrf.se hittar
 du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.



Valborgsmässoafton är en högtid som de allra flesta av oss firat så länge 
vi kan minnas, även om firandet tagits till en helt ny nivå i och med 
universtitetsstudier och flytt till Uppsala. Men varför firar vi? Och hur?
text och intervju ida Pettersson foto Cecilia A’KANON Nilsson och tobias fOtóN Neselius illustration Lisa wagner

Valborg



Själva högtiden går långt tillbaka, 
till ett fornnordiskt Sverige fyllt av 
stiliga vikingar. Eldar tändes dels för att 
skrämma bort häxor och onda andar, 
dels för att få bort gammalt bråte och 
skräp för att få plats med nya saker. 
Senare slogs denna tradition samman 
med Heliga Valborgs dag, en dag som 
firade helgonet Valborg som sades skydda 
mot just onda andar. Detta är vad vi idag 
kallar Valborgsmässoafton, som även 
firas i bland annat Tyskland, Estland och 
Finland. Deras firande skiljer sig från vårt 
men är baserat på samma helgon. 

traditionen med eldar lever vidare...
Att fira Valborg är något som jag och 
många med mig har minnen av ända sen 
barnsben. Jag och min familj åkte ut till 
Fridhems vackra stenstrand strax söder 
om Visby där den vackraste majbrasan 

fanns. Där underhöll man sig med att 
stirra in i elden med dess dansande 
figurer av ljus, eller så sprang man ner till 
havet och kastade sten eller inledde en 
spännande jakt på kattguld. 

...även om dessa är mer eller mindre 
svårtända
I tonåren lockade dock inte kattguldsjakt 
så mycket som att vara inne i stan, 
träffa sina vänner och se alltför unga 
människor få sitt första, inte sällan 
avskräckande, möte med alkohol. Elden 
vid kruttornet brann, men den var inte 

alls lika fin som barndomens gränslösa 
lekande eld. Elden här var hämmad av 
de havsvindar som blåste in och livades 
inte upp trots litervis med bensin och 
”Vintern rasat” levererat i stämmor av 
en kör i studenthattar som såg så lustiga 
ut. De som hade studentmössor såg ju 
trots allt ut som om de tagit studenten 
när jordens yta ännu beträddes av 
dinosaurier.

fler märkliga traditioner i Uppsala
Och nu har man kommit till Uppsala 
och ska för första gången få ta del av alla 
de traditioner som finns, vissa märkligare 
än andra. Särskilt här vid Ultuna ljuva 
nejder – här finns så mycket man inte 
vet,  mystiska sällskap och aktiviteter. 
Man kan helt enkelt inte lämna skolan 
av nyfikenhet över alla dess egenheter. 
Att fira här i Uppsala är något att se fram 

Elden här var hämmad av 
de havsvindar som blåste 
in och livades inte upp trots 
litervis med bensin.

Flottrace 2009. Jeanette Back, Elin Jansson och Lovisa Nyquist
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Vad är roligast med att vara med i 
flottracet?
 - Det roligaste är att man får träffa de 
andra leksugna studenterna i stan och att 
man får vara kreativ och bygga med en öl 
i handen i solskenet.

Hur ser den ultimata flotten á la Ultuna 
ut?
- Det ska vara något som går att relatera 
till Ultunas historia och de legender som 
finns här, eller till våra utbildningar. 

Hur ser tankarna ut som far genom 
huvudet under racet – innan, under, 
och vid en eventuell flottkollaps? 

- Innan flottkollaps: Vad mycket plats 
det fanns här på ån. Solen skiner, någon 
kastar ut lite vindruvor till oss i båten 
och vi sitter och njuter i det guppande 
vattnet.
 Under flottkollapsen: *SKRIK* allmän 
panik och man tror att man drunknar. 
Nämen här kommer en dykare. Åh så 
trevligt. Och lätt gick det att komma upp 
på flotten igen.
 Efter flottkollapsen: Jaha... Då är man 
blöt då. Lika bra att strida mot de övriga 
flottarna. Vattenkriiiiiiiiig!!! En extra 
simtur innan vi skulle ta upp flottarna 
från Fyris var den perfekta avslutningen 
på en fantastiskt rolig vecka.

INTERVJU MED 

ERFARNA FLOTTRACEARE 
Lovisa Nyquist och Elin ”Räven” Jansson svarar på frågor du vill 
veta svaren på.

emot, tusentals glada studenter i lysande 
vita studentmössor och ett flottrace 
i Fyris kristallklara vatten. Jag som 
förstaårselev kan inte hejda min iver, 
utan vill helst att det ska vara Valborg 
imorgon, men när detta nått pressarna är 
det redan passerat och sommaren ligger 
framför med öppna armar.
 Det är också en bra anledning att ha 
en högtid som Valborg under våren. 
För då det slaskar som värst och det 
aldrig tar slut för att snön envisas med 
att komma fast den smälter bort inom 
några dagar behöver man något att se 
fram emot. Jag kan själv säga att jag 
längtat till Valborg ända sedan början av 
februari. Tiden galopperar sannerligen 
fram när vintern börjar släppa sitt grepp, 
och när Valborg passerat står sommarens 
soliga dagar för dörren. ö   

Eldar tändes dels för att 
skrämma bort häxor och 

onda andar, dels för att få bort 
gammalt bråte och skräp.
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Uppsalas Gatu- och trafikkontor satsar detta 
valår extra mycket på cykelfrågor, bland annat inom 
projektet ”Cykel 2010”. Ultuna Studentkår har två 
studentrepresentanter i detta projekt och även i kommunens 
Trafiksäkerhetsråd, nämligen jag och Marie Carlsson (Vice 
ordförande med ansvar för utbildningsfrågor). 

Cykelvärdar och 
en rejäl utökning 

av antalet 
cykelparkeringar 

är en av flera 
insatser som 

Gatu- och 
trafiknämnden 

valt att prioritera 
i vår för att skapa 

en attraktivare 
stadsmiljö.

 Om du av någon anledning 
skulle befinna dig inne i Uppsala 
sköna stad så kan det hända att du 
råkar stöta på trevliga människor 
i gula västar. Dessa är Uppsalas 
nya cykelvärdar som finns där 
för att informera dig om var 
närmaste cykelparkering finns. 
De påpekar även om din cykel 
är felparkerad och berättar vilka 
konsekvenser felparkering kan 
ge när det gäller framkomlighet 
och tillgänglighet för exempelvis 
utryckningsfordon. Cykelvärdar 
och en rejäl utökning av antalet 
cykelparkeringar är en av flera 

skrotas?

insatser som Gatu- och trafiknämnden valt att prioritera i vår 
för att skapa en attraktivare stadsmiljö. En annan insats som 
kommer att påbörjas under våren är omhändertagandet av 
övergivna cyklar. Det finns en rad kriterier som en cykel ska 
uppfylla för att antas vara övergiven, till exempel att den står 
felparkerad och att den ”saknar väsentliga delar”. Om en sådan 
cykel upptäcks kommer den att lappas med information om 
att cykeln bör flyttas inom ett angivet datum. Står cykeln kvar 
vid detta angivna datum får den flytta till ett lager i väntan på 
att rustas upp eller skrotas. 
 Vad jag vill säga är alltså: Ta hand om din fantastiska cykel, 
parkera den i ett sprillans nytt cykelställ och viktigas av allt, se 
till att din cykel inte känner sig övergiven! ö

text Sophia LiLLA BLÅ isberg,
Studiesocialt ansvarig i ULS Styrelse 2010

foto tina Hallin

Cykelvärdarna svarar på dina frågor

Kommer din 
cykel att stock.xchng



stock.xchng

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



24 

Vinprovningsaftonen inleddes med 
att guiden för aftonen, vinexperten 
Jan Gunnar Gustafsson, hälsade alla 
välkomna. Det var en något lågmäld 
och fundersam publik som lyssnade 
till Gustafssons förklaringar och 
visdomsord. 
 – Lukta på vinet, försök beskriva 
doften och färgen! påmanade vår guide. 
 Glasen lyftes högt och lågt, vickandes 
från den ena till den andra sidan, 
allt för att känna de olika dofternas 
förnimmelser. Efter det att de olika 
vinglasen hade lyfts och luktats på så var 
det dags för provsmakningen. 
 – Endast er fantasi och 
smakupplevelse sätter gränser för vad 
vinet smakar, förklarade Gustafsson. 

Ultuna & våren
Per Springe

”För att med sitt fotografi ge 
en fullständig tolkning av 
tävlingskategorin då Per gestaltar 
den spirande våren mot en för de 
flesta ultunesare välkänd fond.”

Min bästa mobilbild
Hanna Bannbers

”Ryttarens färd över skaren, genom 
den mörka tunneln av raka stammar 

mot ljuset, upplevs i en första-person-
realism som fångar betraktaren. 
Ett fotografi som genomsyras av 
hästlukt, frihet och framåtanda.”

 Ord som ”svettig häst, blomjord, 
sylt och hö” diskuterades flitigt bland 
deltagarna. Det samlade intrycket 
för många av deltagarna var att 
provsmakning av vin inte är det lättaste, 
framförallt inte att beskriva de olika 
smakupplevelserna.  
 Provsmakningen fortskred och i takt 
med att fler viner provades förändrades 
gradvis den något lågmälda och 
fundersamma atmosfären under aftonen 
till en mer uppsluppen miljö. Senare 
avrundades aftonen med en bit mat till 
vinet. Många var de deltagare som var 
både mätta och belåtna med vad denna 
afton hade att erbjuda. ö

text och foto Niclas MAJOR Eserup, 
Ordförande Kulturella Utskottet

En kul(U) afton med vinprovning
”In vino veritas” (i vinet sanningen) myntade den grekiske 
poeten Alkaios. Om sanningen uppenbarade sig under det 
kulturella utskottets (KulU) vinprovningsafton på Loftet den 
20 april tvistar de lärde om. Men de cirka 30-talet närvarande 
studenterna fick åtminstone lära sig ett och annat om vin.

KulU:s fototävling avgjord!
Här är vinnarbidragen och juryns motiveringar

Jan Gunnar Gustafsson

Några av kvällens deltagare
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Vad väljer du?

Under våren anordnade LRF 
Ultuna, i samarbete med LRF och LRF 
Konsult en serie ledarskapsseminarier. 
Serien inleddes av Annika Bergman, 
som driver företaget Agromind och är 
ordförande för Sveriges Grisföretagare. 
Hon lyfte på ett inspirerande sätt fram 
hur en resurs i form av en god ledare och 
ett sammansvetsat arbetslag kan leda till 
produktivitet, attraktionskraft och trivsel 
inom den gröna näringen. De följande 
två seminarierna, som vid skrivtillfället 
ännu ej ägt rum, kommer att ledas av 
Peter Moberg och Eva Gyllensvaan. 
Peter Moberg är marknads-, 
informations- och försäljningschef på 
LRF Konsult och kommer att prata om 
“Förändringsledarskap”. Eva Gyllensvaan 
är professionell föreläsare och har 
20 års praktisk erfarenhet av arbete i 
internationella miljöer samt akademiska 
meriter inom kulturkommunikation. 
Hon kommer att behandla ämnet 
“Ledarskap och kulturella skillnader”. 
Syftet med dessa seminarier är att 
ge en inblick i hur viktigt ledarskap 
är och hur många möjligheter som 

finns till framgång om man lyckas 
få människor att samarbeta. Vad är 
en ledares funktion? Hur ska man 
tänka, och vad ska man göra? Annika 
Bergman markerade en tydlig skillnad 
mellan titeln chef och ledare. Den 
skillnaden kan vara värd att tänka på. 
För dig som har ambition att hamna i 
en ledarposition, eller kanske redan är 
det, hoppas vi att seminarierna var till 
belåtenhet och önskar dig lycka till i 
framtiden! 

För dig som är intresserad av fler LRF-
aktiviteter så planeras en tvådagars 
studieresa i oktober i samarbete 
med LRF Ungdomen i Uppsala län. 
Destination är ännu ej bestämd, men 
håll utkik på mail och anslagstavlor. 
På motsvarande studiebesök 2009 
besökte vi tre olika gårdar i Östergötland 
med vitt skilda inriktningar. Vi hann 
även med ett stopp på Överums bruk 
i Småland och en trevlig utekväll i 
Linköping. En viktig upplysning inför 
årets studiebesök är att det bara kommer 
att vara för medlemmar i LRF. Vi vill 

LRF utbildar framtidens ledare

Sofia Ny,
Bioteknolog 
Bada i havet eller bada 
i Fyris?
– Då badar jag lätt i havet, 
som är salt, rent och har 
roliga saker att titta på som 
fiskar och alger.

därför uppmana dig som inte är LRF-
medlem, men även dig som är medlem 
i en annan lokalavdelning att gå med i 
LRF Ultuna. Vi finns för dig! ö

text och foto Sandra Kindesjö,
 sekreterare i LRF Ultuna

Jonas Rolfhammar,
Energisystem
88:an eller piggelin?

–  88:an! De är goda 
båda två, men jag tycker 
bättre om blandningen av 
choklad och vanilj. 

Sara Rapp, 
Livsmedelsagronom
Sandstrand eller 
klippor?
–  Klippor, om jag slipper 
bada från dem.

Johanna Schütz,
Biologi och miljö
Sommarlov eller 
sommarjobb?
–  Jag väljer sommarlov! Det 
är trevligare att vara ledig än 
att jobba!

intervju matilda Brink
foto Karolin NüwA Andersson

Annika Bergman 



Aktiv fritid,
passivt sparande?
När livet förändras, gör ditt sparbehov det också.
Det händer många saker i livet, som ger dig anledning att se över ditt sparande.
Besök oss på närmaste bankkontor, så guidar vi dig till de sparformer som passar
dig bäst just nu – eller hitta ditt sparande på egen hand på vår hemsida.

swedbank.se/spara



Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien har tilldelat 
Agronom Åke Huhtapalo pris för hans 
utvecklingsinsatser inom jordbrukets 
såmaskiner. I slutet av januari tog Åke 
emot den hedersvärda utmärkelsen 
av H.M. Konungen, vid en högtidlig 
ceremoni i Stockholms Stadshus.
 Åke arbetade från 1965 till 1986 på 
SLU, Jordbearbetningsavdelningen. 
I samarbete med dåvarande 
maskininstitution utvecklades Viktoria, 
en prototyp av en kombisåmaskin, som 
byggdes av två vanliga såmaskiner. Man 
konstruerade speciella gödselbillar som 
kunde placera gödseln under sådjup 
utan att störa utsädesplaceringen. 
Positiva resultat utmynnade så 
småningom i en konstruktion med 
placering av gödsel mitt i vartannat 
såradsmellanrum. Större utnyttjande av 
växtnäringen gav skördeökningar på hela 
10 % för kombisådden. Juko i Finland 
var snabbast ut på marknaden med 
kombisåmaskiner enligt Åkes rön.
 I en stor serie med 30 försök per år 
under fem år undersöktes var gödseln 

ska placeras för att ge bäst effekt. 
Resultatet blev att gödseln skulle 
placeras mellan varannan sårad och 3 
cm djupare än utsädet. Från 1986 och 
nästan 15 år framåt var Åke anställd 
på Överums Bruk, där utveckling av 
såmaskiner var en stor del av ansvaret. 
Viktiga framsteg under perioden som 
anställd var, bland mycket annat, 
åtgärder mot markpackning, där rejäl 
däcksutrustning och fördelning av lasten 
blev ett resultat.
 Många av Åkes forsknings- och 
utvecklingsresultat återfinns i dagens 
Combi Jet från Överum. Kunskapen 
om fröets biologiska förutsättningar 
under svåra betingelser, som uppträder 
på våren, finns inbyggda i Combi Jet: 
bearbetning som sorterar ned finjord 
och behåller grövre skydd mot skorpa 
på ytan. Återpackning före billarna som 
stärker den kapillära vattentransporten 
upp till utsädets nivå. Gödselplacering 
mellan varannan sårad, tre cm 
djupare. Utsädet individuellt placerat i 
gränsen mellan fuktig jord och luckert 
avdunstningsskydd. Efterharv som 

ytterligare sorterar och jämnar.
 Även dagens Juko-maskiner bygger 
på dessa principer. Ett långt samarbete 
mellan Överum och Juko, samt tio 
år i samma koncern, har lett till att 
Combiseed och Flexidrill nu kommer att 
tillverkas i Överum, Sverige. ö  

KSLA-pris till Mr. Kombisådd, Åke Huhtapalo

Många av Åkes forsknings- 
och utvecklingsresultat 
återfinns i dagens Combi 
Jet från Överum.

text Philip Olsson och ingemar Svensson foto Philip Olsson, ingemar Svensson och KSLA 

Åke och H.M Konungen
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Los Christianos
Vi reste ospecifierat till Los Christianos, 
pensionärernas fristad på södra Teneriffa. 
Det är en lugn och stillsam gammal stad 
där hyrda permobiler och rullstolar står 
för det mesta av trafiken. Det märks att 
turister har funnits i staden under en lång 
tid. Det fanns inte en restaurang som inte 
hade menyn mer eller mindre bra översatt 
till åtminstone fem olika språk. På ett 
ställe kunde man till exempel äta tva säser 
med fläk.
 Tack vare lågsäsongen hamnade vi på 
ett trestjärnigt hotell, vi fick dessutom 
lägenheten med hotellets bästa utsikt - lite 
hav och berg. 

Sol och bad
Men så mycket sol blev det inte, vi 
lyckades pricka in veckan då det var 

molnigt. Men, drygt 20 grader varmt är betydligt behagligare 
än de snöoväder som rådde hemma i Uppsala under tiden. 
Det var en dag med riktigt mycket sol då vi låg och tryckte 
på stranden och badade i havet, men annars var det hotellets 
uppvärmda klorerade pool som fick stå för resans badnöje.
 Vi fick helt enkelt upptäcka vad en sol- och badsemester har 
att erbjuda utan så mycket sol och bad. 

Bergsbestigning
Vi promenerade mycket under veckan och tittade på 
omgivningarna. En av dagarna gick vi upp på berget Montaña 
Chayofita som skiljer två av badvikarna från varandra. Det 
är en fantastisk utsikt och berget har en fascinerande geologi, 
svart vulkanjord som skarpt bryts av till röd oxiderad jord. 
 Som de markväxtare vi är studerade vi även växtligheten och 
de kilometerlånga bevattningsanläggningarna noga. En särskilt 
intressant växt var de träd som fanns planterade överallt med 
finflikiga blad och fröskidor som liknade stora ihoptorkade 
bananer. Senare fick vi veta att trädet heter Flamboyant. 
Det var bara en av de växtligheter som fick följa med hem i 
fröform. 

Grönska och vin
Vi passade på att åka på en gratis utflykt till Puerto de la Cruz’ 
botaniska trädgård och en vinbodega. Haken var att lyssna 

Teneriffa 
    tur/retur

I slutet av januari då de flesta åker till Åre 
valde tre markväxtare istället att styra kosan 
söderut för en sista-minuten till Teneriffa med 
förhoppningar om en veckas sol och bad.

Los 
Christianos 

är en lugn 
och stillsam 

gammal 
stad där 

hyrda 
permobiler 

och 
rullstolar 

står för det 
mesta av 
trafiken.

text Cecilia A’KANON Nilsson
foto tobias fOtóN Neselius



på en föreläsning om ett sängklädesföretags fantastiska och 
alldeles naturliga ullprodukter. Det var en riktigt bra försäljare 
som uppvisade konsten att man med god argumentations- och 
försäljningsteknik kan sälja in det mesta. 
 Efter lite gratis mat fortsatte turen norrut mot den 
Botaniska trädgården som anlades redan 1788 av den spanske 
kungen för att acklimatisera exotiska växter från världens 
alla hörn. Fyrtiofem minuter var tiden vi fick för att hinna 
uppleva hela trädgården, det var bland de kortaste fyrtiofem 
minuterna i våra liv. Så otroligt mycket att se! Till och med en 
ointresserad skulle vara fascinerad och var hamnar inte då tre 
ingrodda markväxtare på skalan... 
 Sedan gick bussen till vinbodegan där vi bjöds på några 
olika viner, likör och champagne samt lite tapas med de 
otroligt goda saltkokade kanariska potatisarna. Detta intog vi 
omgivna av drygt 10 000 vinflaskor och tunnor som prydde 
väggar och golv, en riktigt gedigen miljö.

La Gomera
En annan, betydligt dyrare tur, tog vi till grannön La Gomera. 
Det är den enda av kanarieöarna som har rinnande ytvatten 
och dessutom en regnskog. Bussen körde från hamnen upp 
mot bergen på slingriga vägar, som tack och lov inte hade lika 
spännande dragningar som förut. 
 Landskapet övergick från det torra karga med fetbladsväxter, 
kaktusar och euforbia till prunkande grönska när vi kom till de 
norra dalgångarna. Där blåser den fuktiga luften in från havet 
och fångas upp av regnskogen som finns på öns topp. Vattnet 
rinner sen ner på den norra sidan och gör den så frodig. 
Bananplantage var det gott om men även papya och andra 
exotiska frukter odlades där.  
 Till slut kom vi upp till toppen på ön och fick kliva ur 
bussen för att gå ut i regnskogen. Den är inte alls som den 
typiska regnskogen i tropikerna utan en skog av lager- och 
ljungträd klädda i mossa à la John Bauers trolska skogar. Mitt 
i skogen finns en öppen yta, som naturligt alltid varit öppen 
– Laguna Grande – en mytomspunnen plats där det i mitten 
står ett antal stenar i en cirkel. Det sägs att de män som räknar 
stenarna tappar minnet... 

Borta bra men hemma bäst
När veckan var slut var vi något mindre bleka och många 
upplevelser och frön rikare. Det var skönt att komma hem 
igen, sova i sin egen säng och laga sin egen mat. Men resan gav 
mersmak och lär följas av fler då ljuset och värmen överger oss 
igen. ö

Teneriffa 
    tur/retur

Fyrtiofem minuter var tiden vi fick för att hinna uppleva hela 
botaniska trädgården, det var bland de kortaste fyrtiofem 
minuterna i våra liv.  Till och med en ointresserad skulle vara 
fascinerad och var hamnar inte då tre ingrodda markväxtare 
på skalan... 

La Gomera

Vinbodega

En av många 
spännande växter

Terassodlingar på norra 
La Gomera
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Ett bra välkomnande till universitetet är något som får en student att stanna kvar under de 
år utbildningen tar. Vi i Småttingkommittén ser fram emot att spela en stor roll i detta och göra 
välkomnandet av de nya studenterna så roligt och inspirerande som möjligt. Målet är inte bara 
att alla ska känna sig välkomna, men också att ge inblick i Kårens verksamheter. Vi vill hjälpa till 
att visa att kårengagemang endast är av godo; det leder till kontakter, personlig utveckling och 
framförallt till att göra studieåren roliga.
 För att göra detta jobbar vi flitigt med att hitta på förbättringar för att alla ska ha kul och 
ingen ska behöva känna sig kränkt eller tvingad till saker de egentligen inte vill göra. Om 
småttingar upplever detta ger det en negativ bild av Kåren och lockar inte till kårengagemang eller 
medlemskap. 
 Vi hoppas kunna spela en stor roll i att locka in studenter till Kåren, något som känns särskilt 
viktigt i och med att det frivilliga kårmedlemskapet står för dörren. ö

text och foto ULS Småttingkommitté 2010

Bli Fadder och hjälp oss med välkomnandet av nya studenter!
Maila Daniel Kvist - uls_huvudfadder@stud.slu.se - och anmäl dig nu!

Hälsning från

Småtting-

2010
kommittén 
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konstruktör DL

Vill du vara med och tävla?
Kasta om bokstäverna i de gula 
rutorna och bilda det rätta 
lösenordet, en plats där folket 
bestämmer!
 Skicka svaret till antingen 
ultunesaren@stud.slu.se 
eller Ultunesaren, Box 7074, 
750 07 Uppsala. Bland de 
rätta lösningarna får en lycklig 
vinnare den senaste volymen 
av National nyckeln. Vi behöver 
ditt svar senast 19 september, 
2010. Lycka till!

VILKET VAL MAN än gör kan man vara säker på att någon kommer att lägga märke 
till det — i detta fall en kalender bitande kryssmakare! Denna övning i demokrati 
ger lösaren oanade kunskaper om vad folk verkligen tycker och tänker. Om sedan 
Ultunesaren blir ett själv skrivet val efter höstens övning återstår att se.

Ett självskrivet val

LoDrätt
 1 kommun där lodrätt 30
  fick en röst
 2 förk. för 08-rebeller?
 3 tilläggbet.
 4 hörs från gura
 5 reinsurance Group of
  America (förk.)
 6 fick bara hennes röst?
 7 grupp maktlystna
  hinduiska gudar
 8 Linux test Project på nätet
 9 _ culpa
10 är emot det mesta?
11 C’est pour _ (C. Dion)
12 är triatlon en
13 Quaker _
15 i såväl sallad som bil
19 kurvlinjal
21 säljs ovikt på lösvikt?
26 parti som hoppas undvika
  historiens gamla misstag?
27 svavelföreningar eller
  basebollag
28 kommer först
30 hans röst är gäll - hans
  röster blev tre
31 blev Åhléns i rask takt
33 schweizisk flod
35 på denna hylla står
  petrologiböckerna
36 parti med obestämt säte?
37 justitia _ _ (lat.)
38 yrkar på återinförande
  i skolväsendet?
42 fiska med pälsdjur
44 ligger djupt inne
  i förståelsen ...
45 Harkets 80-talsupplevese
49 vågrätt 77:s och Kungens
  egna röster gånger elva
  minus Scooby Doos dito
51 står upprätt i Stockholm,
  Paris och Washington D.C.
52 _ Roy (1995)
53 brobrännande bronsbrottare?
58 bindningsform vid vävning
59 är bild- och ljudanläggning
  som ej står på
60 arabisk valuta
61 blir man när alla andra
  hittar en hyrbil?
63 sås med London-motiv
65 engelskt föremål
68 tänkte på pocenten
69 handhar studier
  sedan 1912 (förk.)
70 manligt setswaniskt tilltal i
  Damernas detektivbyrå
71 hette tokyo till 1868
72 Josefsson som fick en röst
75 säljs på påse för påseende?

VÅGrätt
 2 Stockholmsstadsdel där
  lodrätt 2 har sitt fäste?
10 triljondel
14 tuffaste eller värsta
16 bor i ett dockhem?
17 rockpoeten Lundell med röst
18 har korv, kniv och rödfärg
  på programmet?
20 _ 85, svenskritad kustkryssare
21 tillförordnad (förk.)
22 sådan strålning avger
  varm dublinbo
23 två för Nero
24 kanske Kansas på brev
25 spänns eller osäkras
27 russells Plissken
  i Flykten från New York
29 kort för Philadelphia Museum
  of Art på kort
31 ofta efter den ursprungliga
  Star Trek-serien
32 chockpåföljd
34 är röstaren för vågrätt 72?
39 förk. för research and Special
  Programs Administration
40 enbart läsbar minidisc (som
  nog aldrig massproducerades)
41 åt i Birmingham
42 gör Ida till fasad
43 suger åt sig sina röster från
  True Blood-tittare?

46 kort för World of Warcraft
  och EverQuest
47 pi och phi
48 fås om man serveras Earl Grey
  ombord M/S Kung Carl Gustaf
50 uttala hemskheter mot någon
  eller något
52 erhöll nästan lika många
  röster som stavningsvarianter
54 nationalpark
55 färgglad fågel
56 på flaska som är svagare
  än parfym
57 stad i Irak
59 jordbruksförled
61 skoförsäljaren Bundy
62 _ l’amour (Erasure)
64 astat i ruta
65 fyra men ej på ur
66 av-och-på-måne?
67 styvmors röst i Ångermanland?
72 _ 59 GrIPEN PArtIEt
73 Provincia de _ de Pasqua
74 är vitmögel en viktig en för
  Melun- och Meauxbor
76 händer utan fingrar
77 fick Dianas röst?

JOrDEN VI ärVDE
I Ultunesaren nr 5 2009 
gällde det att resa runt bland 
UNESCo:s världsarv, där såväl 
svenska VISBY (lodrätt 27) som 
YELLoWStoNE (vågrätt 28) finns 
med bland de för närvarande 
890 upptagna objekten. I kor-
sordet fanns även lite svårare 
ord som t.ex. reptilhumanoiden 
GorN (vågrätt 5) från tv-serien 
Star Trek [toS] och det udda 
efternamnet SoZE (vågrätt 47) 
från Kevin Spacey-filmen De 
misstänkta.
 De gröna bokstäverna i det 
jordklotsformade korsordet 
skulle kastas om till det inter-
nationellt gångbara uttrycket 
WOrLD HErITAGES, vilket även 
stod att finna i den rätta lös-
ningen som Eva Blixt, Uppsala 
skickade in. Vi gratulerar Eva 
och hoppas att priset kommer 
väl till pass! ö
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SOMMARJOBBARE SÖKES
FÖR BESIKTNING AV 
KRAFTLEDNINGSGATOR

        Vill du vara med och följa upp hur 
Svenska Kraftnät sköter det skogliga 
underhållet i stamnätets ledningsgator? 
På vår kraftledningsenhet arbetar vi 
med underhåll, nybyggnation och mark- 
och tillståndsfrågor kring stamnätet. Vi 
söker nu ett antal sommarjobbare.

VAD INNEBÄR SOMMARJOBBET?
Tanken är att skapa arbetslag om två 
personer som tillsammans patrullerar 
ett antal kraftledningar för att besikta 
statusen för det skogliga underhållet, 
vegetation, kantträd med mera. Du kom-
mer att vistas och röra dig i naturen med 
stor frihet att lägga upp arbetet så att 
det passar dig. Vi kommer att ha tre lag 
placerade i norra, mellersta respektive 
södra delen av landet.

DIN BAKGRUND OCH ERFARENHET
Det är bra om du läser en skogligt eller 
biologiskt inriktad utbildning. Då du 
kommer att resa en del förutsätter vi 
att du har körkort för personbil. Vi ser 
gärna att du har erfarenhet från taxering 
av skog eller inventeringar i fält.

 Svenska Kraftnät söker dig som kan 
arbeta självständigt, känner ansvar för 
att leverera resultat och föra arbetet 
framåt. Du har lätt för att samarbeta, 
är noggrann, analytisk och har tålamod. 
Sist men inte minst har du ett stort in-
tresse för natur och friluftsliv.
 Svenska Kraftnät strävar efter en kre-
ativ blandning av medarbetare - miljön 
ska vara mångkulturell med jämn köns-
fördelning. Eftersom vi jobbar med viktig 
infrastruktur i samhället är våra tjänster 
säkerhetsklassade.

VILL DU VETA MER? 
Kontakta gärna skogsansvarig Jan-Erik 
Bjermkvist, telefon: 060-19 57 01, mobil: 
070-319 57 01. Fackliga represetanter är 
Sara Lundvall (SACO) tel. 08-475 81 71 och 
Sture Törnstam (ST) tel. 0620-78 76 18.
 Skicka din ansökan till:
Svenska Kraftnät, Jan-Erik Bjermkvist, 
Box 1200, 172 24 Sundbyberg, eller till 
jan-erik.bjermkvist@svk.se. Ansökan ska 
ha inkommit senast den 15 maj. Ange var 
i landet du vill jobba. Märk ansökan med 
”Sommarjobb ledningar”. 

Svenska Kraftnät är ett statligt affärs-
verk med uppgift att förvalta Sveriges 
stamnät för elkraft, som omfattar 
ledningar för 400 kV och 220 kV med 
stationer och utlandsförbindelser. Vi 
har också systemansvaret för el och 
naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar 
stamnätet och elmarknaden för att 
möta samhällets behov av en säker, 
miljövänlig och ekonomisk elförsörj-
ning. Därmed har vi också en viktig roll 
i klimatpolitiken. Vårt huvudkontor lig-
ger i Sundbyberg. Läs mer om Svenska 
Kraftnät på www.svk.se
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