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Dina gamla prylar spelar roll! 

Webbverktyg som lyfter dina 
studier s. 10-11

För ett tag sen var jag på ett mycket 
välbesökt och intressant seminarium på 
Kåren som handlade om bistånd, där 
jag fick höra många olika människor 
berätta om hur de arbetar med bistånd 
på ett eller annat sätt. Av den stora 
uppslutningen att döma är vi många på 
SLU som intresserar oss för utveckling 
och minskad fattigdom. En som 
inte var på plats på Kåren men som 
istället är mitt i SLU:s arbete med 
utvecklingsländer är forskaren Karl Ståhl 
som bor i Ugandas huvudstad Kampala. 
Honom kan du läsa om på sidan 14. 
En annan form av bistånd, fast på 
hemmaplan, genereras dagligen i second 
hand-butiker runt om i Sverige. På 
sidan 28 hittar du en guide till Uppsalas 
främsta affärer för begagnade varor, så 
att du kan göra ett medvetet val vare sig 
du vill stödja barn i Tadzjikistan eller 
bara hitta snyggaste outfiten till nästa 
temafest.

Till detta nummer av Ultunesaren är det inte bara Spexet som fått spel (sidan 22), 
utan vår kårmarskalk Ida avslöjar dessutom om vad Klubbmästeriet egentligen sysslar 
med, och detta helt på rim (sidan 20). Lagom till sommarvärmen kommer krypande 
passar vi också på att tipsa om vackra naturstråk runt Ultuna (sidan 18) och bjuder 
på lite extra knep och knåp att pyssla med i solen (sidan 16). För även om tentaplugg 
och uppsatsskrivande pockar på uppmärksamheten måste man ju få njuta lite också!
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Ultuna Studentkår
Duhrevägen 6

Box 7074 
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 30 50 

Jourhavande ultunesare kan du ringa om du 
behöver någon att prata med. De hjälper dig 
att få kontakt med ett proffs om det behövs, 
men ställer även upp som lyssnande kompis. 
Självklart har de tystnadsplikt.

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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Kom och fira våra examenstagare! 

Efter Vårbalen 28 maj är det 
släpp på Kåren kl 23.00-04.00. 

Klädsel: Kavaj (eller Högtidsdräkt)
Entré: 80 kr

Höstterminen 2011 
börjar 29 augusti. Visste du att svensken i 

genomsnitt äter 13 liter 
glass varje år?!

stock.xchng

Ultunesaren önskar alla 
en solig sommar!



text & foto Cecilia A’KANoN Nilsson 

Nyfiken på nybygget

Med den smala uppgången byggs den 
svenska blygheten bort, då man måste 
söka ögonkontakt med den man möter

Trapporna i ena ändan av MVM:sljushall

Utsikt från den gula personalmatsalen

Blivande lunchrum för studenter 
med utgång t.v. till altanen i  
söderläge

Blivande lunchrum för 
studenter

– Vill du följa med och titta 
på bygget? Styret ska dit och jag 
tyckte att studerandeskyddsombudet 
och Ultunesarens fotograf också 
skulle följa med. Det var en seg dag 
i mitten på februari som kårens 
studerandeskyddsombud, Maria knop 
Schück och jag satt och skrev rapporter 
inne på Ultunesarens redaktion.
 För de institutioner som flyttar går 
flyttlassen snart, men för oss studenter 
blir det start i de nya husen först till 
höstterminen så självklart ville jag se hur 
det ser ut i de nya husen, BioCentrum och 
MarkVattenMiljö, dessutom var det ett 
välkommet avbrott. 
 Vi fick först en genomgång av 
hur planritningarna ser ut av Johan 
Quarfordt (fastighetschef, Akademiska 
hus) och Anders Eriksson (biträdande 
fakultetsdirektör, SLU) och hur de tänkt 
när de ritat. och mycket har de tänkt, men 
en något anmärkningsvärd sak är att det i 
de nya byggnaderna inte kommer att finnas 
ett enda grupprum, med fyra väggar och 
en dörr att stänga om sig. Det beror på ett 
gammalt rektorsbeslut som sa att sådana 
inte fick byggas. Beslutet är nu upprivet, 
men för BioC och MVM var det för sent. 
I det nya HVC kan det bli några, men de 
planerna är inte klubbade än. 
 nåväl, efter en noggrann genomgång 
av hur de tänkt med flödet av studenter så 
begav vi oss ut till byggena utrustade med 
reflexväst och hjälm. Vi tittade först runt i 
BioC, där vi gick in bakvägen.

 Bottenplan kommer att vara för 
studenterna med långa rader av labbsalar 
med glasväggar. Där finns också två 
föreläsningssalar, målade i två olika 
gröna nyanser, barrskog och lövträd. 
Misstänker dock att den ena kommer att 
överta namnet efter en viss restaurang. 
korridorerna i huset är trånga och löper 
i sicksack för att man inte riktigt ska se 
vart man hamnar. Det finns också en del 
vinklar och vrån där det troligen kommer 
att finnas bord och stolar att sitta och 
plugga vid. Den gula entrén med ett 
inglasat rum i samma gula kulör är tyvärr 
inte för oss utan blir personalmatsal. 
Men en av innergårdarna kommer 
att vara avsedd för oss studenter och i 
anknytning ligger ett pentry med ett antal 
mikrovågsugnar.
 I MVM kommer det att finnas en 
terrass utanför lunchrummet, i söderläge, 
där nog många kommer att sitta och 
njuta av solen under varma vår- och 
försommardagar. MVM är egentligen två 
huskroppar som sammanbinds med glas, 
den så kallade ljushallen som är öppen från 
botten till glastaket, mycket läckert. Även 
i MVM är bottenplanet för studenterna 
med labbsalar och en föreläsningssal. 
 personalen kommer alltså att sitta en 
våning upp i båda husen, med möjlighet 
att låsa om sig. Men jag hoppas verkligen 
att de tar vara på den ”Ultuna-anda” som 
har funnits på de flesta institutioner där 
det bara är att promenera in och prata med 
forskarna. Det är just den närheten mellan 
studenter och forskare som gör Ultuna så 
speciellt och trivsamt.   ö
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I ett tidigt skede klargjordes att detta inte var någon tävling 
utan endast ett tillfälle för studentkörer i Uppsala att framträda 
tillsammans, även om det kändes som att de flesta körer var 
där för att överglänsa de andra. Dagen var upplagd så att varje 
kör fick sjunga en låt var och en storkör sjöng några sånger 
tillsammans med gästdirigenten Malin Foxdal. Vi ULLOR var 
även med i storkören och fick därmed stå på scen flera gånger. 
 Inför en fullsatt aula ”tävlade” så körerna, som bestod av 
alltifrån åttio personer till några få. Vi i ULLA var nervösa tills 
vi insåg att en kör faktiskt var färre än vad vi var, då kunde 
inget längre gå snett. När det var vår tur sjöng vi, med våra allra 
vackraste stämmor, Gabriellas sång, som även 
framfördes på inspektorsbalen i höstas. Det 
lät, minst sagt, lika bra som då. 
 Efter framgångarna i aulan, och utan fjärilar 
i magen, kände vi oss betydligt mer laddade 
inför kvällens sittning med temat Så svenskt!? 
Vi drev lite med fördomen att vi pluggar på 
lantbruksuniversitetet, och därmed alltid 
går runt i stövlar, och klädde ut oss till pigor 
med hucklen och förkläden. Bondigt var även 
temat på vårt framträdande under kvällen när 
vi sjöng Jag är fattig bonddräng i en omskriven 
version så att det istället blev Jag är fattig piga 
och med en helt ny text i övrigt.  Samtliga körers spexigare 
framträdanden under middagen uppskattades mycket och 
vinnare av årets stämgaffel blev Värmlands nationskör. 
 Nationskörsfestivalen är en av alla de saker som ULLA deltar 
i under året. I allt ifrån en sångarhyllning för kårordföranden 
till framträdande på scenen i universitetshuset i Uppsala är 
ULLA en fantastiskt rolig kör att vara med i. Vårt motto att 
vi sjunger hellre än bra gör att sammanhållningen i gruppen 
är mycket stark och att man alltid lämnar 
körrepen med ett stort leende på läpparna. 
Detta ger ULLA en klar fördel jämfört med 
andra körer, oavsett om det är tävling eller 
inte. Vem vet, nästa år kanske vi även får med 
oss Ultunae drängar (UD) på festivalen, och 
då får minsann stadsborna akta sig så inte vi 
går och tar hem stämgaffeln.   ö 

ULLA drog till staden
Det var med fjärilar i magen som vi tidig på morgonen 26 mars samlades i det pampiga 
Universitetshuset i Uppsala. Bara platsen förde tankarna till svunna, ståtligare tider när välklädda 
och disciplinerade studenter pluggade där. Oerhört skärpta deltog vi i ULLA i den årliga 
Nationskörsfestivalen (NKF) tillsammans med nationskörerna från stan. Och visst kan ”bönderna 
från Ultuna” stå sig bland nationernas körer.

ULLA sjunger i universitetshuset i Uppsala

I nervös väntan 
på att få sjunga

Stort tack till till Magnus SATyR Beckman som kompade 
oss på piano

text emma HoPPA tylstedt
foto Patrik teRRieR Hansson Vi deltog också i storkören med gästdirigenten Malin Foxdahl

stock.xchng
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Julia PANtHeRA Fransson
Ordförande ULS 2011

Älskade Kår

Katarina labajova
   First vice Chairperson of the ULS PhD 

Student council  2011  

ULS PhD student council 
 - Make your voice heard!
The nature of life is change. Not one day is the same and 
that can be seen in today’s constellation of representatives on 
the ULS PhD board, too. We are sorry that some members had 
to leave our group so soon in the year, but we are happy we 
can greet new members that are ready to lead and work for the 
PhD rights.
 Questions like internationalization, curriculum conditions, 
equal rights or scholarships are some of the issues that PhD 
students can influence through organizations like the ULS PhD 
student council and the ULS PhD student board. As part of 
the autonomy reform at SLU there is a discussion about the 
changing of requirements for obtaining a PhD. This discus-
sion has strengthened in me the sense of responsibility and the 
importance of the position I hold. All parties involved have 
their right to agree or disagree with these new rules. By being 
part of the board, I am being part of future history of SLU and 
so can you! 
 you can also influence through your department representa-
tives. Organize and participate at PhD student “fikas” at your 
department and make your voice heard on important decisions 
that concern all of us. I invite you all to join the PhD Facebook 
group (ULS PhD-student council 2011) and discuss the cur-
rent issues, opinions on past lunch seminars recently held on 
the topic of communication or future ones such as health and 
stress related issues, cultural differences or employment rights 
and privileges of PhD students. you can also join our social 
activities such as PhD pub reunions or big after summer get-
together for some sport and food activities.

Come and be heard!

Ibland tar livet en vändning som vi inte alls har tänkt oss 
och alla planer kastas över ända. I slutet av mars gick en trogen 
kårmedlem, och kär vän till många, bort i en tragisk skidolycka 
under en resa i Alperna. Det är i stunder som dessa som det 
skyddande nät som Kåren utgör verkligen testas och måste 
fungera. Den här gången höll det ganska väl men det blir ändå 
kristallklart att inga instruerande papper, inga checklistor i 
världen hjälper fullt ut. Livets bräcklighet blir uppenbar och 
som vän till den avlidne och de sörjande och som ansvarig 
lamslås man av sin otillräcklighet. Tankarna går till anhöriga 
och nära vänner. 
 Livet går ofrånkomligen vidare. Nya möten ska bevistas, 
fester ska arrangeras, allianser ingås och kontrakt skrivas. På 
Kåren är det vårstädning; det rensas, fejas och bonas inför en 
ny omgång examenstagare som ska lämna Ultuna och ge sig 
ut i världen. Styrelsen har börjat summera vad som utförts 
under våren. Studiebevakningen har inneburit en noggrann 
utvärdering av de mastersprogram som SLU erbjuder, på 
det studiesociala området har en diskussion om vaccin till 
studenter på fältkurser påbörjats och inom näringslivskontakter 
har ett antal lunchföreläsningar hållits. Det bådar gott inför 
hösten och då har vi dessutom ett gäng nya förvirrade studenter 
i kårhuset att ta hand om.
 Vi går mot ett välförtjänt sommaruppehåll och jag vill 
avslutningsvis be er att hålla i era vänner, i era nära och kära. 
Njut av den allt mer värmande solen och av livet. 

Glad sommar och välkomna tillbaka till Ultunae fagra ängder 
till hösten. 
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Alumnen

intervju matilda elit Brink, foto privat

stock.xchng

Näst på tur att berätta om sitt jobb i Ultunesarens Alumn-serie är 
Björn WASABI Sjölund.

Om jobbet: Mitt arbete innebär att jag utför kontroller på livsmedelsverksamheter i 
kommunen. Det kan till exempel vara restauranger, skolor, butiker och grossister. 
Kontrollerna ska se till att verksamheterna levererar säkra livsmedel. Att utföra 
en kontroll innebär ofta att man beger sig ut till verksamheten, diskuterar med 
personalen hur de jobbar, ser till att lokalerna uppfyller de krav som finns, samt 
kontrollerar att livsmedel hanteras och förvaras på rätt sätt. Efteråt skrivs en rapport 
och om nödvändigt beslut om sanktioner. Arbetet innebär kontakt med många olika 
typer av personer, vilket gör att man hela tiden måste anpassa sig för att personen ska 
förstå vad du vill att de ska göra och varför. Som livsmedelsinspektör arbetar man 
mycket med livsmedelslagstiftningen, vilken till stor del är målinriktad och relativt 
flexibel. Detta är en utmaning i sig, eftersom det sällan finns definitiva svar på vad 
som är «rätt». Men det är också något utav tjusningen, då det kan leda till bra 
lösningar som inte så många tänkt på förut.
 
Något jag tagit med mig från studentlivet: Min utbildning har gett mig en mycket 
bra grund i hur livsmedel är uppbyggda och hur mikroorganismer interagerar med 
dem. Jag kan lättare än vissa kollegor avgöra om något är viktigt eller oviktigt när 
det gäller hanteringen av livsmedel. Genom mitt engagemang i Kåren har jag fått 
många vänner som jag förhoppningsvis kommer ha kontakt med resten av livet. 
Det har också gett mig ett mycket större kontaktnätverk.

 
Bästa minne från SLU/Kåren: Jag har många bra minnen från SLU, men om jag måste välja är det ändå 

småttingveckorna, både när jag själv var småtting och när jag var med i småttingkommitén. Sen måste jag ju också nämna alla 
härliga tisdagskvällar med URK. Utan dem hade studietiden varit mycket tråkigare.   ö

Namn: Björn WASABI Sjölund

Program: Livsmedelsagronom inskriven 

2004
Jobb: Livsmedelsinspektör på Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i Västerås Stad

elin Räven Jansson - ekonomagronom -06
 1. Nu söker jag för fullt efter ett heltidsjobb. Efter att ha varit kåraktiv i fem år så är det lite svårt att slita sig från 
Ultuna. Men ut ska jag och jag ser fram emot det!  Man kan inte vara kräsen direkt, men det som jag önskar arbeta 
med är miljö och kommunikation. Tills dess extrajobbar jag på Bikbok inne i stan.
  2. Mitt drömyrke är ett arbete där jag tillåts skapa, leda och jobba med en hög energinivå. Jag trivs när det händer 
saker, så att säga. Knyt an det till miljö, lantbruk och kvalitetsledning, så har vi mitt drömyrke i en liten ask.
  3. När jag var liten ville jag bli som min bror och min pappa. De har alltid varit mina förebilder. Min bror 
imponerade på mig med sin lugna och coola personlighet, och pappa med sin arbetsmoral och förmåga att skapa de 
ting som behövdes på gården. Om det är något jag skall ta med mig ut i arbetslivet är det dessa egenskaper.

Examen – och sen?

emma HoPPA tylstedt - mark/växtagronom -06
 1. Göra klart exjobbet, skriva sista tentan och sen jobba på Lantmännen Växtråd. 
 2. Att arbeta med utveckling av lantbruket i Sverige och världen, gärna i en ledande position. 
 3. Veterinär.

erik Jönsson - mark/växtagronom -05
 1. Jag söker lite olika tjänster på olika företag och organisationer, men inget är klart ännu. Jag känner inte för 
att stressa utan kommer se till att bli klar med exjobbet under juni. Sen skadar det inte att ha lite ledigt under 
sommaren, så kan jag börja jobba till hösten.
 2. Jag har blivit lite sugen på äventyr igen och skulle gärna hitta ett jobb utanför Sveriges gränser. Just nu är mitt 
drömyrke ett traineeprogram på FAO som kallas Junior Professional Programe (JPP). Programmet löper över två år 
och därför nyanställer de bara vartannat år. De anställde förra året, så det ser tyvärr mörkt ut.
 3. Fotbollsproffs, veterinär eller bonde tror jag att jag sa. Alternativ ett och två verkar det inte bli mycket av, men 
trean kan man kanske ge en chans så småningom. 

1. Vad ska du göra nu? 2. Vilket är ditt drömyrke?  3. När du var liten, vad ville du bli när du blev stor?

intervju Helena VoltA Ström
foto Cecilia A’KANoN Nilsson & tobias FotóN Neselius



Likabehandlingsutskottet
Under marskårmötet godkände Kårmötet 
bildandet av ett nytt utskott, nämligen 
Likabehandlingsutskottet. Utskottets 
syfte är att verka för ett tryggt och öppet 
kårklimat, samt verka för att nya och äldre 
studenter ska känna sig välkomna till Kåren. 
Rent praktiskt kommer utskottet utgöra 
en resurs för studenter att vända sig till vid 
exempelvis frågor som likabehandling och 
diskriminering. Utskottet kommer också 
att arbeta med frågor kring HBTQ samt 
anordna temadagar och bjuda in föreläsare 
inom dessa ämnesområden. 

Du som har lämnat Ultuna utgör en mycket värdefull resurs för Kåren som 
en länk mellan studietiden och näringen. Genom att bli stödmedlem kan du 
ta mer aktiv del av Kårens verksamhet och dessutom få Ultunesaren, Kårens 
medlemstidning, hem i brevlådan 4 gånger per år. Medlemskapet kostar 100 kr 
per termin och pengarna går direkt in i Kårens hjärta. 
 Hur blir du medlem? Skicka namn, personnummer, adress, e-mail, 
mobilnummer och examensår (så att kårkansliet kan uppdatera registret vid 
behov) till kårkansliet, uls_kans@stud.slu.se. Det går även bra att ringa under 
lunchtid till 018-67 11 14. Efter detta får du en inbetalningsavi hem i brevlådan 
eller via mail. 

Utökad fadderverksamhet
Till hösten vill Kåren utöka sitt engagemang 
kring fadderverksamheten. Vår tanke 
med denna satsning är att öka faddrarnas 
gemensamma engagemang och ansvarskänsla 
mot de nya studenterna. Genom att 
Klassfaddrarna blir något fler i proportion 
till storleken på grundutbildningsprogram 
underlättas arbetet, och fler faddrar får 
ett större ansvar. Under våren kommer 
de nya Klassfaddrarna tillsammans med 
Huvudfadder och Studiesocialt ansvarig 
gemensamt att planera aktiviteter med 
möten och utbildning, på detta vis skapas 
en tätare sammanhållning och en större 
vilja att närvara på aktiviteter även från 
faddrarnas sida. Fadderverksamheten ska 
också ses som ett nät som fångar upp 
studenter som inte ständigt vill vara med 
under småttingaktiviteterna. Här får dessa 
studenter möjlighet att bekanta sig med 
både sina klasskamrater och äldrestudenter. 
De får även en inblick i vad Kåren gör i sin 
verksamhet.  

Bli stödmedlem

Styret informerar
stock.xchng
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Anders Antosch Hunken Ekberg

Måndagen den 28 mars 2011 gick vår vän Anders BULLIT Ekberg bort i en skidolycka. Många av er läsare fick kanske aldrig 
privilegiet att lära känna Anders, men vi var trots allt många som fick det. Anders var en fantastisk människa och därför känns det 
viktigt att förmedla det till så många som möjligt. 
 Anders Ekberg började på Agronomprogrammet med inriktning ekonomi hösten 2009, och han gjorde det med storm. Han var 
väldigt engagerad i Kåren, bland annat genom idrottsföreningen och Klubbmästeriet. Anders var en hejare i baren och han hade 
alltid energi över när det behövdes som bäst. Idrotten var en stor del av Anders liv och det var därför inte konstigt att han snabbt 
engagerade sig i IF. 
 Anders var en vän, en stöttepelare och en stämningshöjare. Han var mycket positiv och han beskrivs gärna som ett socialt geni. 
Det var aldrig svårt att prata med Anders. Han var den som alltid hade tid över vid de tillfällen då man verkligen behövde någon. 
 Anders älskade livet och levde det fullt ut. För honom verkade ingenting omöjligt. Med Anders vilja och envishet verkade allt 
möjligt, i alla fall för honom. Anders var en klippa som alltid ställde upp. 
 Anders, du var och är älskad och uppskattad av många. Vi kommer att sakna dig, men du kommer alltid att finnas med oss i våra 
hjärtan!  

Tack för allt du gav oss, du är och förblir vår Hunk! 

text Anders nära vänner
foto Cecilia A’KANoN Nilsson 

& emma HoPPA tylstedt 
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Testa gärna dessa verktyg 
– kanske fastnar du för något 

av dem! 

Bibblan tipsar 
– 5 webbverktyg som lyfter dina studier!

2. 
Pixlr

Vill du använda bilder i din uppsats eller i din 

presentation, men saknar ett bildredigeringsprogram 

för att fixa till dem? Pixlr (pixlr.com) är ett 

gratisalternativ till Photoshop och helt webbaserat, 

det vill säga du behöver inte installera något på din 

egen dator. Du kan skapa ett eget bildbibliotek, eller 

spara bilder direkt på din Facebook- eller Flickrsida.

 Om du väljer att ladda upp dina bilder på 

bilddelningssidan Flickr (www.flickr.com) så kan 

du lägga en så kallad Creative Commons-licens på 

bilderna. Licensen som du väljer beskriver på vilket sätt 

du tillåter andra att använda dina bilder. Omvänt kan 

du, om du vill använda andras bilder i ditt arbete eller 

dina presentationer, utgå från den licens som andra har 

applicerat på sina bilder.

Trött på att använda Power Point? 
Försvann din referenslista när hårddisken 
pajade? Smarta lösningar och alternativ 
finns på nätet – och de behöver inte kosta 
något alls! 
 För många studenter är ofta både tid 
och pengar en bristvara. Ultunabiblioteket 
tipsar därför om fem enkla, webbaserade 
gratisverktyg som kan ta dina studier och 
presentationer till en ny nivå!

1. 
Zotero

Zotero (www.zotero.org) är ett gratis open-source 
referenshanteringsprogram med vissa sociala inslag. 
Programmet integreras som en add-on i Firefox webbläsare  
(www.mozilla.com). Den sitter i hörnet på din webbläsare och 
är alltid på. När du klickar på Zoteroknappen poppar ett Itunes-

liknande gränssnitt upp. Den enda skillnaden är att du samlar 
bok- och artikelreferenser istället för musik. Zotero kan spara 
referenser från de flesta databaser samt andra webbaserade resurser 
som youTube och även hela webbsidor. 
 Du kan organisera dina referenser i grupper, lägga till notes 
och tags, och dela dina referenser med andra. Det är idealt om 
du jobbar i projekt med andra som sitter någon annanstans. Ni 
kan skapa en grupp online och samla referenser till en gemensam 
mapp eller tipsa varandra om webbsidor som är relevanta för era 
forskningsprojekt. Du kan även använda det som en webbaserad 
bokmärkeshanterare. Spara adresser till webbsidor som du använder 
ofta och synka dem med Zoteros hemsida. Då kommer du alltid åt 
dina favoritbokmärken och referenser från vilken dator som helst så 
länge du har en internetuppkoppling. 
 Men det bästa med Zotero är att den jobbar ihop med Word. Du 
kan installera en gratis Word plug-in som gör det möjligt att infoga 
citeringar och referenslistor enligt vilken ”citation style” som helst 
(här vid slu är det Harvard style som gäller). Zotero gör referenslistor 

roliga – vem skulle ha trott att det var möjligt?!

stock.xchng

stock.xchng

stock.xchng
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Om du vill ha fler tips 
från Ultunabiblioteket så kan du

”gilla” vår Facebooksida:
www.facebook.com/SLUUltunabiblioteket. 

Där lägger vi regelbundet ut nya 
tips och praktisk information. 

4. 
Screentoaster

Om du ändå har bestämt dig för att använda 

PowerPoint så kan du åtminstone göra det lite livligare 

genom att spelar in presentationen med ljud genom att 

använda Screentoaster (www.screentoaster.com). 

 Screentoaster gör det möjlig att spela in presentationer 

eller instruktionsfilmer med ljud och bild. Den spelar in 

allt som händer på din skärm. Det behövs ingen mjukvara 

eller speciell utrustning, förutom en inbyggd mic för ljud. 

 Det går också att göra det ännu roligare genom att 

spela in en introduktion genom din dators inbyggda 

kamera innan ni börjar själva presentationen. När du är 

klar kan du spara din video på Screentoasters sida eller så 

kan du ladda upp den på youTube och dela den med andra. 

 Screentoaster är ett bra sätt att göra gratis 

mediapresentationer. Forskningsvärlden blir allt mer 

multimedial – vi kan ta bara www.jove.com video abstracts 

som exempel. Det är bra att hänga med.

5. 
Google Dokument

Google Reader

Om du skaffar ett Googlekonto så får du tillgång till en rad 

potentiellt användbara verktyg. De vi speciellt vill lyfta fram 

är Google Dokument och Google Reader. Dokument är ett 

webbalternativ till Microsoft Office-paketet. Den innehåller bland 

annat en enkel ordbehandlare och kan också användas för att 

skapa presentationer och kalkylark. Dina dokument är tillgängliga 

från alla datorer med internetuppkoppling, eftersom de sparas på 

webben. Om du vill göra en enkätundersökning går det också att 

skapa fina enkätformulär i Google Dokument och sedan skicka ut 

via e-post till dina respondenter.

 Google Reader är en rss-läsare som du kan använda för att 

bevaka dina favoritsidor på nätet. När du prenumererar på en 

webbsidas rss-flöde levereras nya uppdateringar av den sidan till 

din rss-läsare. På så sätt slipper du besöka dina favoritsidor varje 

dag för att se om något nytt tillkommit, utan behöver bara kolla 

din rss-läsare.

3. 
Prezi

Prezi (prezi.com) är ett livligt och gratis alternativ till 

PowerPoint. Är du trött på det tråkiga linjära sättet att 

hålla en presentation? Känner du ibland att PowerPoint 

liknar någon slags medeltida it-tortyrmedel? Vi med! 

Prezi är ett mer dynamiskt, zoomande, webbaserat 

presentationsverktyg. Det är svårt att förklara hur det ser 

ut – du måste bara titta själv! Man kan säga så här: om 

PowerPoint är som att åka på en tråkig cykeltur så är Prezi 

som att åka en berg-och-dalbana. 

 Man skapar själva presentationen på deras hemsida. Det 

finns alltså ingen mjukvara att ladda ner. Du kan ladda 

ner presentation när du är klart men idén är att de alltid är 

tillgängliga på nätet från början. Då slipper du ta med dig 

en USB med din presentation. 

 Du kan skapa ett gratiskonto vid Prezi och testköra. Det 

är bäst att använda din slu-adress eftersom användare som 

är kopplade till ett lärosäte får bättre villkor. Det här är ett 

roligt och lätt sätt att impa på dina klasskamrater.

text linda Åström & Stephen Naron

stock.xchng

stock.xchng

stock.xchng
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It is already the end of my second winter here in the north. 
I came from Italy in September one and a half years ago, 
and started to familiarize with the light of the autumn. And 
then being surprised by the first snow, almost upset; it was 
incredible for me. Going under zero degrees was something 
that I used to see as something exotic, and I spent the first 
two months of my first winter excited. Well, then I started to 
feel ill as everyone here (but that time I thought that it was 
something wrong with my nationality). That first winter was 
awful, after December. I did not have any tool to keep carrying 
on the psychological pressure; and I have always been someone 
really dependent on the climate; particularly my mind set goes 
with the photoperiods.
 Then, last spring, I left town to live alone in the 
countryside. I managed to find a small wooden house (you 
would say a “stuga”) on a farm, close to the main building, 
with the only disadvantage that I am dependent on my old 
car, which I am dreaming to sell but cannot. I have spent a 
spring, a summer, an autumn and a winter here, developing a 
lot of different feelings. And also, slowly developing a strong 
affection for this place, without even realizing it. During the 
start of the winter I wanted to find a place in town again, but I 
did not, really. Something was preventing me. And also now... 
yes, I want to be back in town by half a year, and sell the car. 
But I do not want to think of that moment, really.
 Here Sweden entered inside my bones, my way. It is what 
I needed: a slow acclimatization, becoming biologically 
conscious of where I am, tuning my inner clocks to these light 
and dark rhythms, to these smells and these temperatures, and 
learning to be comfortable with the landscape, the real one, 
the one you touch. I am getting in sync with a daily life here. 
I go to work every morning, I come back in the evenings, 
I run a bit outside, and then I enjoy cooking. And slowly 
from Vivaldi I am switching to Sibelius. I started to know 
him here, last year, and since then I surprised myself coming 
back listening to him again and again. It is not easy listening, 
but I discovered during the winter that I like him a lot, and 
I am sure the connection is pretty strong. The Four Seasons 
started to sound a bit creaky, and unconsciously the need of 
something different was there also that first winter. The start of 
the winter feels always like having to enter a grave when alive, 
from November to December. Until the middle of February, 
you feel buried. Then you start to feel something again, and 

Voces Intimae 
- How an Italian discovered Sibelius

the temperature starts to feel like a challenge, like a game. The 
energy is coming back, slowly, and you start to react. Then... 
Then there is light! And you skate, run, you spend most of 
your time outside, trying to catch every single ray of light, in 
a self-sustaining process growing and growing. And suddenly, 
one day in March you discover that the snow is melting! Oh 
my god. Water in the liquid state!
 Since then I have spent a couple of weeks here. During 
the mornings I got used to see the different migratory birds 
coming back, now that they see the fields without snow. And 
I feel for them the same pity I felt last November, when I 
was looking to the geese going south. Birds fly away; humans 
stand. This is what Sweden has taught me so far.   ö

 text & foto lorenzo menichetti

“Stuga” in the countryside

Let there be light

Lorenzo Menichetti is a PhD student at the department of Soil and Environment. Italian but 
a bit of a dark and edgy personality, he graduated in Tropical Agriculture in Florence to later 
continue his specialization in Soil Science learning from the scientific accuracy of Swedish 
scientists. He enjoys classical music and here he tells us about how Sweden has impacted him 
since he started his PhD at slu.

stock.xchng
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ANNONS

Bli Nyckelkund 
– få studentrabatt!!
Nyckelkund är ett helhetserbjudande för dig som vill göra 
det lättare att överblicka och utveckla din ekonomi. 

Om du är över 18 år, studerar på eftergymnasial nivå vid Högskola eller Universitet och får 
CSN-insättning på konto i Swedbank blir du Nyckelkund för 0 kr i månadsavgift! 
Välkommen in till något av våra kontor på Stora Torget, Gränby, Västertorg eller 
Geijersgatan så berättar vi mer.

Det här får du: 
•	 Rådgivning	varje	år
•	 Telefonbanken
•	 Internetbanken
•	 Koll	på	pensionen

•	 Kort	och	kredit
•	 Mobilbanken
•	 Snabbsaldo	till	mobilen
•	 Värdepapperstjänst	Bas

•	 Säkrare	handel	på	nätet
•	 Nyhetsbrev
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C a m p u s  K a m p a l a
Ultuna, 
Alnarp och 
Umeå är 
klassiska orter 
för Sveriges 
lantbruksuniversitet, 
men SLU finns även representerat utanför 
Sveriges gränser. I Ugandas huvudstad 
Kampala hittar man sedan drygt ett år tillbaka 
SLU-forskaren Karl Ståhl.

Uganda, beläget i östra Afrika med gräns mot bland annat Kenya, 
Tanzania och Sudan, är ett grönt och lummigt land med c:a 31 
miljoner invånare. Ekvatorn skär rakt igenom huvudstaden Kampala 
och klimatet är i stort sett det samma hela året: runt 25 grader varmt 
med två regnperioder, höst och vår. Det var hit Karl Ståhl, som är 
veterinär i grunden, flyttade med sin familj i januari 2010 för att 
studera afrikansk svinpest (ASF), som en del av SLU:s satsning på 
att föryngra sin U-landsforskning. Tack vare pengar från bland annat 
SIDA kan Karl arbeta tillsammans med forskare från International 
Livestock Research Institute (ILRI) i Kenya och Makerere University 
i Kampala för att kartlägga sjukdomens utbredning i Uganda. 
Virussjukdomen ASF som drabbar både vilda och tama grisar 
är mycket aggressiv och kan leda till döden för en gris inom 
bara några dagar. När ett utbrott skett är det inte omöjligt 
att en lantbrukares alla grisar dör, och att sjukdomen sprider 
sig till intilliggande gårdar. I Uganda, som har Afrikas 
näst största grispopulation, är lantbruket den viktigaste 
inkomstkällan och småskalig grisproduktion är vanlig hos 
den fattiga befolkningen på landsbygden. Därför är det 
mycket viktigt att ASF studeras och att bönderna lär sig hur 
smittan kan undvikas, eftersom det ännu inte varken finns 
vaccin eller behandling.
 – Målet med forskningen är att förstå epidemiologin för 
att på så sätt kunna kontrollera spridningen, berättar Karl.

ta prover och ge kunskap
När Ultunesaren är på besök 
har det just rapproterats om 
ett ASF-utbrott i Busia i östra 
delen av landet. Med bilen full 
av provtagningsutrustning och 
grisfångare åker vi dit för att 
bevaka det hela. Tillsammans med 
den lokala distriktsveterinären 

Patrick 
besöker 

Karl och hans 
team gårdar 
där dödsfall 
rapporterats 
och tar 
blodprov 
på sjuka 

och ännu 
symptomfria 

djur. Gårdarnas 
storlek varierar från 
20 djur i riktiga stallar 

till tre-fyra grisar som 
springer fritt på gården. På 

varje ställe passar Karl på att 
förklara för djurägarna om vad ASF 

är, hur det sprids och hur man undviker 
sjukdomen i framtiden.
 – Helst borde bönderna slakta och begrava de sjuka djuren, 
men det är svårt att säga till en familj som har så ont om mat, 
berättar Karl. Ofta äts djuren ändå, och avfallet hamnar på 
marken där det kan infektera nya grisar.
 I de små byarna vi besöker bor människorna ofta i de 
klassiska runda afrikanska hyddorna med stråtak, och små 
barn med uppsvällda magar tittar nyfiket på oss samtidigt som 
de håller för öronen när de infångade grisarna skriker i högan 
sky. I Uganda föder varje kvinna i genomsnitt sju barn, så små 
magar att mätta finns det gott om. 

Samarbete med spjutspetskompetens
Några dagar senare är vi i fält igen, denna 

gång vid nationalparken Murchison 
Falls i norra Uganda. Man har sett 

att ASF-viruset har en reservoar 
i vilda grisar som vårtsvin och 

bush pigs, och misstänker att tama, 
lösspringande grisar kan smittas av de 
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vilda. För att studera virusfloran i bush pigsen närmare vill Karl 
ta hjälp av lokala jägare för att kunna fånga in och ta prover på de 
vilda grisarna, och förse grisarna med sändare för att kunna följa 
deras rörelser. Efter att ha kört fel på de röda småvägarna ett par 
gånger hittar vi slutligen rätt. Under ett träd bredvid en hydda 
sitter nio män och väntar på oss. Eftersom ett av regnperiodens 
åskoväder brakar loss samtidigt som vi kliver ur bilden förflyttas 
mötet in i hyddan istället. Där inne är det mycket enkelt 
möblerat, och en död civett (randigt kattdjur) dinglar i taket. 
Med distriktsveterinären James som tolk presenterar Karl sitt team 
och berättar om varför vi kommit. När han är klar tar den äldste 
afrikanske mannen till orda på det lokala språket luo.
 – Han säger att ni kommit till rätt ställe, översätter James, att de 
männen som sitter framför er är just de jägarna som vet hur bush 
pigs fångas.
 Medan åskan dånar över våra huvuden och regnet piskar 
utanför diskuterar Karl med jägarna, förklarar att grisarna inte får 
dödas, bara fångas, och att representanter från Uganda Wildlife 
Authority kommer att vara närvarande. I vanliga fall använder 
jägarna hundar och spjut när de jagar, men nu ska istället stora 
nät användas. Till slut är de överens, jägarna ska hjälpa till, och ett 
datum ska sättas för jakten. Efteråt är Karl nöjd med mötet.
 – Vi har mycket bra nät, men för att lyckas fånga grisarna måste 
man veta hur de rör sig och var de sover.

en spännande last
På vägen tillbaka till Kampala kör vi ifatt en lastbil med grisar på 
flaket, som Karl och kollegan Denis vinkar in till kanten. Denis 
snackar med chaufförerna och berättar för oss att grisarna kommer 
från en del av landet som haft ett stort ASF-utbrott nyligen.
 – De är säkert smittade, gissar Karl. Så fort en bonde hör om ett 
utbrott i närheten försöker han sälja sina grisar till slakt innan de 
också dör.
 Det bestäms att prover ska tas på grisarna innan de slaktas i 
Kampala tidigt nästa morgon. Som forskare gäller det att ständigt 
vara på hugget.
 – Det är ett roligt jobb, säger Karl, det är kul att få lära känna 
landet på detta sätt och interagera med bönderna. 
 Det kan vi mycket väl tänka oss! Ultunesaren tackar så mycket 
för besöket på campus Kampala, och vänder hem till Ultuna med 
massor av inspiration i bagaget.   ö

text & foto matilda elit Brink
illustration lisa ernerfeldt
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Res till Malawi som 
Linné-student
Vad sägs om att få åka till Malawi, 
vara ansvarig för ett miljöprojekt 
och samtidigt bättra på ditt inne-
bandyspel?
 Allt detta kan bli verklighet, 
då Institutionen för kemi, SLU 
nyligen blivit beviljat utökat stöd 
för dess ömsesidiga Linné/Palme-
utbyte med Chancellor College, 
den största enheten av University of 
Malawi i Zomba, Malawi. I korthet 
innebär detta att två studerande 
och en lärare från Ultuna kommer 
att åka till Malawi under 2012, 
samtidgt som ett motsvarande antal 
malawiska representanter kommer 
till Ultuna.   

Kommer Malawi att vara ditt 
resmål för nya äventyr?

 Lärarutbytet är redan i gång, där 
Samson Sajidu från Zomba under-
visade på mark- och vattenkemi-
kursen här på SLU i vintras och där 
Daniel Lundberg kommer att åka 
till Zomba i sommar.
 För ytterligare information och 
intresseanmälan, besök hemsidan 
för Institutionen för kemi, SLU 
(www.kemi.slu.se) eller kontakta 
Daniel Lundberg per telefon eller 
epost (daniel.lundberg@slu.se). ö

Klurendrejeriet
minii

Så var det dags igen - dags att gnugga geniknölarna! Med 
tre kluriga frågor som komplement till det ordinarie 
korsordet spelar det ingen roll om sommaren erbjuder 
en närgången mygga och regntunga skyar. 

1. SEDELÄRANDE KUNSKAP
Sedan kronan infördes 1873 har Sveriges sedlar och mynt växlat både 
färg och form ett antal gånger. Inom kort kommer vi åter att få stifta 
närmare bekantskap med tvåkronan (se nedan) och dessutom får vi för 
första gången en tvåhundrakronorssedel. Under Majkens brev återfinns 
en del av en klassiskt utformad svensk sedel. Vilket årtal utgavs den?

2. SÄSONGSVARIATION
Den allsvenska fotbollssäsongen har på allvar kommit igång och redan 
kan man skönja vissa trender i tabellen: vissa lag spelar bättre än 
förväntat, medan andra är mycket sämre! Vilket är det absolut lägsta 
antalet poäng ett lag skulle behöva ta för att ändå kunna vinna hela 
Allsvenskan 2011 (30 omgångar)?

3. LANDSFLYKTIGHET
Att Malawi har bytt flagga det kan man se här intill, men hur står det 
egentligen till med världens andra länder? För att svara på den frå-
gan skickade vi ut en spejare, Majken, till en icke namngiven skola 
i Uppland. Det visade sig dock att hon missuppfattat uppgiften och 
bedömde i stället treornas språkliga begåvning. Eller tänkte hon trots 
allt på originaluppgiften? Hur många länder klarar du av att hitta i 
hennes brev?

Analys av rättningen av skriven svenska i tredje klass

Eleverna får verkligen passa sig när de skriver i trean, d.v.s tredje klass. En 

egal uppsats som Tomten bor på Nordpolen, Björkkvisten - en sann bastuvaluta 

eller Som en orgel i k
yrkan lär inte rendera säskilt gott omdöme eller hög 

placering i rang. Styggelser och olater som talspråk i stil m
ed “Vi gick och 

la oss, sa Moa” rättas till det mer korrekta “Vi gick till sängs, sade Moa” och 

lägger man till dialektala former som “va gôtt om inte ba Malin niger”, “
visst 

va han en arg en, Tina?” och “de va la den brune” i texten är godkänt betyg 

praktiskt taget bortfluget.

 Glömmer man dessutom i anföranden att ställa subjekt och predikat i rak 

ordföljd är man väldigt illa ute i lärarens ögon. Om det blir man nämligen 

ständigt påmind i en lektionsmiljö där satsdelar och kasus alltid tas ut. Vissa 

killar jämför detta med att fastna med armen i en så kallad “omanlig ställn-

ing”, medan tjejerna lättare kan adaptera sig till situ
ationen.

 i tjänsten alltmedan hungern sätter in,

  Majken Yates-Perugia

Hittat alla svaren?
Skickar då in dem till
Ultunesaren (senast 15 
augusti 2011) så är du 
med i utlottningen av tre 
småpriser.
 Adressen är som vanligt 
<ultunesaren@stud.slu.se>! 
Kom ihåg: Ingen kan allt, men 
alla kan något!

Klurendrejaren
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DUbbELGRUbbEL

208th Rule OF ACQuISItION

“ Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer.“

Plays on your Nagus or servant OR any        personnel. Where
present, suspends all cards with “?” in title or lore (personnel only 
lose skills). If encountering such a dilemma or         card, 
nullify it; discard event, lose points. (Unique.)

UT 1

Res till stjärnorna
i Ultunas VM-kval
Vad sägs om att få åka omkring i 
universum, lösa omöjliga uppdrag 
och dessutom ha chansen till att 
vinna fina priser?
 Allt detta kan bli verklighet, för 
lördag 17 maj kommer VM-kvalet 
i Star Trek: the Customizable Card 
Game™ att hållas på Ultuna. Kort-
spelet, som för övrigt är ett av de 
allra äldsta i genren, erbjuder såväl 
spänning som underhållning samti-
digt som man håller hjärnan i trim.

 Visserligen kommer spelare från 
andra delar av landet att försöka 
rubba balansen, men frukta intet! 
Ultuna Trekkers (med T-REX i 
spetsen) kommer att ingjuta mod 
i alla nya ultunesare som vill vara 
med. Se anslag på kåren för mer 
information. Kostnad: 50 kronor 
(30 kronor för ULS-medlemmar). 
Qapla’! ö

Kommer Grand Nagus Zek att 
åka ut på nya äventyr?

Analys av rättningen av skriven svenska i tredje klass

Eleverna får verkligen passa sig när de skriver i trean, d.v.s tredje klass. En 

egal uppsats som Tomten bor på Nordpolen, Björkkvisten - en sann bastuvaluta 

eller Som en orgel i k
yrkan lär inte rendera säskilt gott omdöme eller hög 

placering i rang. Styggelser och olater som talspråk i stil m
ed “Vi gick och 

la oss, sa Moa” rättas till det mer korrekta “Vi gick till sängs, sade Moa” och 

lägger man till dialektala former som “va gôtt om inte ba Malin niger”, “
visst 

va han en arg en, Tina?” och “de va la den brune” i texten är godkänt betyg 

praktiskt taget bortfluget.

 Glömmer man dessutom i anföranden att ställa subjekt och predikat i rak 

ordföljd är man väldigt illa ute i lärarens ögon. Om det blir man nämligen 

ständigt påmind i en lektionsmiljö där satsdelar och kasus alltid tas ut. Vissa 

killar jämför detta med att fastna med armen i en så kallad “omanlig ställn-

ing”, medan tjejerna lättare kan adaptera sig till situ
ationen.

 i tjänsten alltmedan hungern sätter in,

  Majken Yates-Perugia

Uppsala, 1 april 2011

U L T U N E S A R E N
U L T U N E S A R E N

DUbbELGRUbbEL
Föredrar du bokstäver framför 
siffror och kaos framför ordn-
ing? Då borde detta lilla pyssel 
vara helt i sin ordning. Tag de 
elva bokstäverna i Ultunesaren 

(i dubbel uppsättning) och bilda 
ord som motsvarar uttrycken 
nedan. Antalet streck anger 
antalet bokstäver i respektive 
ord. Lycka till!

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _
_ _ _
_ _ _

_

 lockar fram ugglor?

 lockade med fosfat?

plockat (ur surströmming)

 lockat naturmaterial

 lockad (enligt Takida) 

“lockaritmbas”

Hittat alla de lockande svaren?
Skickar då in dem till Ultunesaren (senast 
15 augusti 2011) så är du med i utlott-
ningen av ett litet pris. Adressen är som 
vanligt <ultunesaren@stud.slu.se> – vi 
önskar lycka till!

ult_korsord_klurmini.indd   3 2011-04-23   10:38:04
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Res till Malawi som 
Linné-student
Vad sägs om att få åka till Malawi, 
vara ansvarig för ett miljöprojekt 
och samtidigt bättra på ditt inne-
bandyspel?
 Allt detta kan bli verklighet, 
då Institutionen för kemi, SLU 
nyligen blivit beviljat utökat stöd 
för dess ömsesidiga Linné/Palme-
utbyte med Chancellor College, 
den största enheten av University of 
Malawi i Zomba, Malawi. I korthet 
innebär detta att två studerande 
och en lärare från Ultuna kommer 
att åka till Malawi under 2012, 
samtidgt som ett motsvarande antal 
malawiska representanter kommer 
till Ultuna.   

Kommer Malawi att vara ditt 
resmål för nya äventyr?

 Lärarutbytet är redan i gång, där 
Samson Sajidu från Zomba under-
visade på mark- och vattenkemi-
kursen här på SLU i vintras och där 
Daniel Lundberg kommer att åka 
till Zomba i sommar.
 För ytterligare information och 
intresseanmälan, besök hemsidan 
för Institutionen för kemi, SLU 
(www.kemi.slu.se) eller kontakta 
Daniel Lundberg per telefon eller 
epost (daniel.lundberg@slu.se). ö

Klurendrejeriet
minii

Så var det dags igen - dags att gnugga geniknölarna! Med 
tre kluriga frågor som komplement till det ordinarie 
korsordet spelar det ingen roll om sommaren erbjuder 
en närgången mygga och regntunga skyar. 

1. SEDELÄRANDE KUNSKAP
Sedan kronan infördes 1873 har Sveriges sedlar och mynt växlat både 
färg och form ett antal gånger. Inom kort kommer vi åter att få stifta 
närmare bekantskap med tvåkronan (se nedan) och dessutom får vi för 
första gången en tvåhundrakronorssedel. Under Majkens brev återfinns 
en del av en klassiskt utformad svensk sedel. Vilket årtal utgavs den?

2. SÄSONGSVARIATION
Den allsvenska fotbollssäsongen har på allvar kommit igång och redan 
kan man skönja vissa trender i tabellen: vissa lag spelar bättre än 
förväntat, medan andra är mycket sämre! Vilket är det absolut lägsta 
antalet poäng ett lag skulle behöva ta för att ändå kunna vinna hela 
Allsvenskan 2011 (30 omgångar)?

3. LANDSFLYKTIGHET
Att Malawi har bytt flagga det kan man se här intill, men hur står det 
egentligen till med världens andra länder? För att svara på den frå-
gan skickade vi ut en spejare, Majken, till en icke namngiven skola 
i Uppland. Det visade sig dock att hon missuppfattat uppgiften och 
bedömde i stället treornas språkliga begåvning. Eller tänkte hon trots 
allt på originaluppgiften? Hur många länder klarar du av att hitta i 
hennes brev?

Analys av rättningen av skriven svenska i tredje klass

Eleverna får verkligen passa sig när de skriver i trean, d.v.s tredje klass. En 

egal uppsats som Tomten bor på Nordpolen, Björkkvisten - en sann bastuvaluta 

eller Som en orgel i k
yrkan lär inte rendera säskilt gott omdöme eller hög 

placering i rang. Styggelser och olater som talspråk i stil m
ed “Vi gick och 

la oss, sa Moa” rättas till det mer korrekta “Vi gick till sängs, sade Moa” och 

lägger man till dialektala former som “va gôtt om inte ba Malin niger”, “
visst 

va han en arg en, Tina?” och “de va la den brune” i texten är godkänt betyg 

praktiskt taget bortfluget.

 Glömmer man dessutom i anföranden att ställa subjekt och predikat i rak 

ordföljd är man väldigt illa ute i lärarens ögon. Om det blir man nämligen 

ständigt påmind i en lektionsmiljö där satsdelar och kasus alltid tas ut. Vissa 

killar jämför detta med att fastna med armen i en så kallad “omanlig ställn-

ing”, medan tjejerna lättare kan adaptera sig till situ
ationen.

 i tjänsten alltmedan hungern sätter in,

  Majken Yates-Perugia

Hittat alla svaren?
Skickar då in dem till
Ultunesaren (senast 15 
augusti 2011) så är du 
med i utlottningen av tre 
småpriser.
 Adressen är som vanligt 
<ultunesaren@stud.slu.se>! 
Kom ihåg: Ingen kan allt, men 
alla kan något!

Klurendrejaren

ult_korsord_klurmini.indd   2 2011-04-23   10:38:03

DUbbELGRUbbEL

208th Rule OF ACQuISItION

“ Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer.“

Plays on your Nagus or servant OR any        personnel. Where
present, suspends all cards with “?” in title or lore (personnel only 
lose skills). If encountering such a dilemma or         card, 
nullify it; discard event, lose points. (Unique.)

UT 1

Res till stjärnorna
i Ultunas VM-kval
Vad sägs om att få åka omkring i 
universum, lösa omöjliga uppdrag 
och dessutom ha chansen till att 
vinna fina priser?
 Allt detta kan bli verklighet, för 
lördag 17 maj kommer VM-kvalet 
i Star Trek: the Customizable Card 
Game™ att hållas på Ultuna. Kort-
spelet, som för övrigt är ett av de 
allra äldsta i genren, erbjuder såväl 
spänning som underhållning samti-
digt som man håller hjärnan i trim.

 Visserligen kommer spelare från 
andra delar av landet att försöka 
rubba balansen, men frukta intet! 
Ultuna Trekkers (med T-REX i 
spetsen) kommer att ingjuta mod 
i alla nya ultunesare som vill vara 
med. Se anslag på kåren för mer 
information. Kostnad: 50 kronor 
(30 kronor för ULS-medlemmar). 
Qapla’! ö

Kommer Grand Nagus Zek att 
åka ut på nya äventyr?

Analys av rättningen av skriven svenska i tredje klass

Eleverna får verkligen passa sig när de skriver i trean, d.v.s tredje klass. En 

egal uppsats som Tomten bor på Nordpolen, Björkkvisten - en sann bastuvaluta 

eller Som en orgel i k
yrkan lär inte rendera säskilt gott omdöme eller hög 

placering i rang. Styggelser och olater som talspråk i stil m
ed “Vi gick och 

la oss, sa Moa” rättas till det mer korrekta “Vi gick till sängs, sade Moa” och 

lägger man till dialektala former som “va gôtt om inte ba Malin niger”, “
visst 

va han en arg en, Tina?” och “de va la den brune” i texten är godkänt betyg 

praktiskt taget bortfluget.

 Glömmer man dessutom i anföranden att ställa subjekt och predikat i rak 

ordföljd är man väldigt illa ute i lärarens ögon. Om det blir man nämligen 

ständigt påmind i en lektionsmiljö där satsdelar och kasus alltid tas ut. Vissa 

killar jämför detta med att fastna med armen i en så kallad “omanlig ställn-

ing”, medan tjejerna lättare kan adaptera sig till situ
ationen.

 i tjänsten alltmedan hungern sätter in,

  Majken Yates-Perugia

Uppsala, 1 april 2011

U L T U N E S A R E N
U L T U N E S A R E N

DUbbELGRUbbEL
Föredrar du bokstäver framför 
siffror och kaos framför ordn-
ing? Då borde detta lilla pyssel 
vara helt i sin ordning. Tag de 
elva bokstäverna i Ultunesaren 

(i dubbel uppsättning) och bilda 
ord som motsvarar uttrycken 
nedan. Antalet streck anger 
antalet bokstäver i respektive 
ord. Lycka till!

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _
_ _ _
_ _ _

_

 lockar fram ugglor?

 lockade med fosfat?

plockat (ur surströmming)

 lockat naturmaterial

 lockad (enligt Takida) 

“lockaritmbas”

Hittat alla de lockande svaren?
Skickar då in dem till Ultunesaren (senast 
15 augusti 2011) så är du med i utlott-
ningen av ett litet pris. Adressen är som 
vanligt <ultunesaren@stud.slu.se> – vi 
önskar lycka till!

ult_korsord_klurmini.indd   3 2011-04-23   10:38:04
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Vi har äntligen lämnat en lång och kall vinter och gläds nu gränslöst 
åt denna vackra årstid och de allt varmare solstrålarna. Det är ett 
ypperligt tillfälle att ge sig ut och till fots utforska Ultunas naturrika 
omgivningar, som kontrast till allt stillasittande i skolbyggnader. Nedan 
ges några förslag på motionsslingor som är väl värda ett besök i form 
av en promenad eller en joggingtur. En bättre kombination mellan 
naturmöte och friskvård är svårt att tänka sig!

Vandra i naturens försommarspel

Nästan direkt efter att man tagit av från Dag 
Hammarskjölds väg mot Granebergsvägen kan man svänga 
vänster ut mot Ekoln och gå en fantastiskt fin vandring 
längs vattnet. Fortsätter man på denna stig ända fram till 
Skarholmen rör det sig om en sträcka på två kilometer. Det är 
alltså en alldeles lagom promenad att lugnt vandra fram och 
tillbaka medan man njuter av utsikten över sjön, beundrar de 
små färgglada villorna och naturen runt omkring eller kanske 
rent av tar ett dopp i det blå. Här är stigen slät och man kan 
lätt ta sig fram, gåendes som joggandes, men man får ibland 
se upp då detta är en favoritpromenad inte bara för mig utan 
också för många söndagspromenerande äldre par med nyfikna 
hundar i alla storlekar.

Denna skogsslinga binder ihop stadsdelarna Gottsunda, 
Sunnersta och Vårdsätra. Promenadstigen kallas Vårdsätra 
Skogsslinga och är markerad med rödmålade band på träden. 
Sträckan är ungefär fyrakilometer lång och sammanfaller på 
sina ställen med Gula stigen, som jag berättar om längre fram. 
Det är en mysig skogsslinga som trots sin omedelbara närhet 
till civilisation ändå känns tyst och lugn, som en oas mitt bland 
villaområden och bilvägar. Sträckan lämpar sig bäst att vandras, 
men man kan mycket väl ge sig ut på en springtur också, om 
man bara håller koll på stenar och rötter som är ett vanligt inslag 
på stigen. 

Vårdsätra skog

Ekoln/Alnäs

Slinga för mysiga promenader

Vacker utsikt över sjön
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Vandra i naturens försommarspel

text & foto Katja lundquist

Gula stigen har många säkert hört talas om och nöjer sig sedan med vetskapen om att den finns. Men nu 
är det dags att gå ut och uppleva den, då det är en chans att få en rejäl promenad på c:a tio kilometer i natur 
utan att behöva lämna Uppsala. Stigen utgår ifrån Studenternas idrottsplats vid Stadsträdgården och rör sig 
i ett sammanhängande grönstråk ända ut till Skarholmen. Båda ändarna är försedda med stora, informativa 
skyltar. Det är ett helt nytt sätt att färdas genom staden och en chans att få se försommarspelet i naturen på 
nära håll. Det är något som för det mesta går oss obemärkt förbi genom att vi håller oss till asfalten. Man 
passerar på vandringen Kronparken, Rosendalsfältet, Ultuna hagar och Gottsundagipen och när man väl är 
framme vid Skarholmen finns bra bussförbindelser tillbaka, om man nu inte blir så förtrollad av skogarna att 
man väljer att vandra sträckan igen åt andra hållet.

Här finner vi ett friluftsområde med flera spår för olika 
sorters aktiviteter. Bland annat finns det en fyra kilometer lång 
mountainbikebana. Det är dock inte den jag vill fokusera på här utan 
det elljusspår som utgår ifrån Sunnerstastugan, drygt tre kilometer söder 
om Ultuna, alldeles intill Dag Hammarskjölds väg. Detta är en utmärkt 
joggingsträcka på 3,4 km som är elbelyst på kvällar, fram till kl. 22.00. 
 Att ta en springtur i det fria denna tid på året ger så mycket mer än 
att leka hamster på ett löpband, det blir ett samspel mellan alla sinnen! 
Men för den som tycker att naturens skönhet helt förtas av en sådan 
ansträngning bör veta att det på Sunnerstaåsen också finns ett natur- 
och kulturspår att vandra på tre kilometer med samma utgångspunkt, 
där man genom informationstavlor kan ta reda på mer om naturen, 
platsens historia och landskapets förändring sedan istiden. Det finns även 
utstationerade träningsredskap och grillplatser i området.

Gula stigen

Sunnerstaåsen

Jag hoppas att ni nu glatt slänger på 
er träningskläderna och beger er ut 

i grönskan. Vi ses i spåret!

stock.xchng

Informativa skyltar berättar om djur och natur 

En promenad som stärker både 

kropp och själ
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I vanliga fall träffar ultunesarna Klubbmästeriets representanter 
i samband med allehanda sittningar och pubkvällar. Men vad 
håller de egentligen på med mellan dessa festliga tillfällen? Är 

det ännu mera fester eller torrt pappersarbete allena?

När middagen kommit till sitt slut
Och allt glasskross från släppet sopats ut
Möts tio glada KM:are dagen efter igen
För att städa och skvallra om varje vän

Ibland i veckan efter är det lugnt
Och om turen är med kommer kanske en höjdpunkt

När KM är bjudna på sittning eller bal
Med linnedukar, dessertvin och vacker festsal

Då hamnar de i extas
Och blir redo för att på Ultuna anordna ännu ett stort kalas

För planeringen för nästa middag är sedan länge igång
Och mycket arbete krävs om den skall bli en framgång

Planscher smackas upp och alkohol köps in
Folk kommer för att köpa biljetter i vårt lilla krypin

Som serveringpersonal hittar vi frivilliga rekryter
Och om någon glömt mat i kylskåpet köksmästaren ryter

Middagarna kommer och middagarna går
Och med det traditionerna består

Går du med i KM får du nöje och ära
Och många personer du känna lära

Då gäller det bara att hitta posten som är rätt för dig
Ett erbjudande så bra att du minsann inte kan säga nej!

Gillar du kylskåp är det köksmästare du skall bli
Blir du barmästare ser du till att det inte i baren utbryter anarki
Är det för läskigt och du hellre vill skiva citrus, bli då bartender

Eller bli festmästare och vik servetter för fulla händer
Blir du sånganförare måste du framför 400 personer kunna ta ton
Klubbmästaren ser till att aktiviteterna håller sig inom laglig zon

Den som har hand om allt vårt guld (Au) är kassör
Och den som rimmar är kårmarskalk

Tack!

KM mellan middagarna

text ida Pettersson

stock.xchng

stock.xchng
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ANNONS

AAR
US
Meet the challenges of 
tomorrow - in DenMark

aarhus University is placed in the top 100 in several  
prestigious ranking lists of the world’s best universities.  
the university is located in Denmark’s most important 
area for agriculture and food production.

Master’s degree programmes include agrobiology,  
agro-environmental Management, Biosystems 
engineering and Molecular nutrition and Food 
technology.

if you have a relevant bachelor’s degree you have 
the opportunity to study at aU Summer University, 
participate in Study abroad semester programmes  
or even do your full master’s degree at aarhus 
University.

read more at www.agrsci.org or at 
www.au.dk/summeruniversity.
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UNIVERSITETAU

 

study biotechnology, food, environment, climate or agriculture at a world class university 
located in a principal european agricultural area.
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För ett drygt år sedan blev jag invald 
som kulissansvarig för spexet 2011. Jag 
hade ingen aning om vad jag gav mig 
in på, jag hade ju faktiskt inte ens tänkt 
vara ansvarig alls. Men allas vår Räv 
övertalade mig till att ta posten och nu 
sitter jag här, ett drygt år senare, och 
minns tillbaka på den tid som varit.
Det senaste halvåret har varit helt 
fantastiskt. Vi har alla arbetat hårt med 
att få det att fungera, men trots det slit 
som det har inneburit är spexet något 
av det roligaste jag gjort. Detta kanske 
kan förklaras av helger tillbringade 
i ett instängt rum fyllt av färgångor, 
för det jag har gjort är ju faktiskt att 
bygga själva spexet. Varje helg från 
januari till sen februari så har jag, 

Årets spex Sagan om Rocken handlar om fyra hober som av en 
händelse finner en magisk rock. Denna innehåller musikalitet 
från flera musiker genom århundradena och är otroligt farlig. 
Billie Bagginsbox beger sig tillsammans med sina tre vänner 
ut för att förstöra denna, och på sin väg träffar de väsen som 
även de vill åt rocken.

tillsammans med mina små kulissare, 
tillbringat mina timmar i det rum som 
vi kommit att känna och älska som 
Bunkern och Dexter (och ett antal 
andra, betydligt mer opassande namn). 
Här har vi kämpat för att få ihop det 
som ger spexet dess struktur, dess kropp 
– kulisserna och rekvisitan.  För visst 
är det så att kulisserna är kroppen på 
den grandiosa varelse som är spexet, 
och när den ryggrad som är manuset 
är klart så är det också nästa sak som 
blir konkret. Kulisserna ger en första 
inblick i hur spexet kommer att se ut, 
och dess ankomst ger en försmak till det 
storartade som komma skall.

Vältrimmad muskulatur 
 Med jämförelsen om spexet som en 
varelse så antar jag att vi jobbar lite som 
Dr. Frankenstein – när en del är klar kan 
man fixa nästa för att sedan sammanfoga 
dem och slutligen chocka allt till liv.  
Så när kroppen var klar gav vi oss in på 
nästa projekt: musklerna.  Alla kroppar 
behöver rörelse, dynamik, för att fungera 
och vår nästa uppgift blev därför att 

Att förkroppsliga ett spex

Sickan Vanheden skyddar frenetiskt sin sko Nisse

Hoberna är på besök hos The King som gärna vill ha Rocken för egen del Kärleken spirar

Gamle Alf



text Adam lJUdFAdeRN Åberg
foto Joel Åstrand

ge den just detta. Vi satte nu igång med 
rekvisitan. Ett virrigt arbete av sågande, 
skruvande, målande och limmande 
gjorde att vi sakta men säkert lyckades 
ge vår älskade varelse den dynamik den 
förtjänade. Vår varelse hade sina muskler.

delarna kommer samman
 Medan vi hade byggt vår varelse så hade 
andra delar av den växt fram på andra 
håll. Skådisarna, dansarna och kören 
har blivit de nerver som låter kroppen 
använda musklerna och som ger den dess 
finmotorik. Kostym gav sedan varelsen dess 
utseende – hud, ögon och hår, alla detaljer 
som i slutändan gör en varelse till vad den 
är. Under hela tiden har varelsen låtit sin 
fåfänga skina och basunerat ut sin existens. 
PR har gjort ett underbart jobb och gett 
varelsen sin sista del. Konstant har den 
också matats, helt utan metaforer, av trivsel 
för att den i slutändan ska ha energi att resa 
sig. Nu saknas bara elchocken. 
 Så kom genrepet, första gången med 
publik. Nervositeten låg som ett glatt moln 
över ensemblen, och helt plötsligt börjar 
vår egen Frankenstein, Elin, tala och den 
fösta chocken går genom varelsen. En 
antydan till liv. Sen börjar det och varelsen 
rycker till. Nu händer det, den reser på sig. 
Den lever, den lever! 
 Det lyckade spexet är ett faktum.   ö

Att förkroppsliga ett spex

Fritagningsförsök

Dansarna bjöd på en ordentlig show

Två personligheter i extas

The King rockar lossMed Rocken kan även de mest skärande toner bli rena och göra succé



Kubb 
Ursprunget till denna sommarfavorit som blev populär under 1990-talet är oklart men man tror att en enklare variant spelades 
redan under medeltiden. Det hävdas ibland att spelet utvecklades på Gotland under vikingatiden men även skottar har gjort 
anspråk på att vara upphovsmän. Gotlänningarna kan i alla fall skryta med att sedan 1995 årligen arrangera kubb-VM, en 
tillställning som förra året lockade 130 lag från 10 nationer. Med undantag för 2004 (då Norge vann) har Sverige segrat i alla 
mästerskap. Spelet går ut på att slå ner det andra lagets pjäser för att slutligen fälla kungen och dagens regler har använts i ungefär 
70 år. 
Kubb är mer än bara ett spel, själva ordet kan ha flera olika betydelser:  
- En sorts hatt (plommonstop) 
- Timmer från lövträd 
- Huggkubbe 
- Ett bakverk (t.ex. mandelkubb, upplandskubb)

Vilse i speldjungeln?
Nu när sommaren snart är här börjar picknicksäsongen dra igång på allvar och vad 
passar då inte bättre än att damma av de klassiska sällskapsspelen som hör sommaren 
till. Här kommer lite snabba fakta att imponera med under grillningen. 

Boule 
Pensionärernas uteaktivitet nummer ett. Under antiken införde rommarna spelet 
i Europa men redan i forntidens Egypten förekom någon form av kastspel. Den 
moderna varianten av boule har sitt ursprung i södra Frankrike och ordet betyder 
klot på franska.  Dock kallas spelet både där och i flesta andra länder för pétanque. 
Reglerna är inte särskilt komplicerade. Det ena laget börjar med att kasta ut ”lillen” 
– den lilla träbollen man sedan ska försöka träffa med metallklot. Nu gäller det att 
komma närmast och det är fullt tillåtet att skjuta bort motståndarnas klot. Rutinerade 
boulespelare slänger sig gärna med diverse facktermer. Varför inte försöka sig på en 
”Elfenbenare” och därmed lyckas få hem ”ett paket”. Den riktigt intresserade kan 
ansluta sig till Svenska Bouleförbundets omkring 15 000 medlemmar i närmare 
300 lokalföreningar och kanske rentutav bli en av de c:a 6 500 som årligen löser 
tävlingslicens.

Brännboll 
Om boule associeras till PRO gäller raka 
motsatsen för denna svenska utomhuslek. 
Brännboll är väl för gemene man 
mest förknippad med ett obligatoriskt 
inslag i skolidrott och klassdagar på 
mellanstadiet. Även om spelet påminner 
om både baseball och cricket har det inte 
vunnit samma popularitet och räknas inte 
som en erkänd idrott. Trots det arrangeras 
VM årligen under Brännbollsyran i 
Umeå, en festival som går av stapeln 
i slutet av maj. Här är reglerna hårda, 
bara godkända bollar och slagträn får 
användas och man ser inte med blida 
ögon när det gäller maskning. Hittills 
är 155 lag anmälda till årets mästerskap, 
däribland ”Alkoholens bästa vänner” och 
”Bakislaget”. Hur långt dessa tar sig i 
turneringen återstår att se.

text Helena VoltA Ström
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Kom med i det 
vinnande laget!

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 Affärsrådgivare
på LRF Konsult i Skara sedan två
år tillbaka. Att arbeta som affärs-
rådgivare innebär nära kundkontakt 
med mycket gårdsbesök och arbete
ute hos kunden. Stort fokus ligger
på rådgivningen och att leverera 
bra tjänster som kunden efterfrågar. 
Kundernas frågeställningar och 
behov varierar mycket utifrån det 
egna företaget.

Mixen av kunduppdrag som inves-
teringsrådgivning, affärsanalys, 
framtidssamtal, generationsskifte, 
driftsbolag/samarbeten och gårds-
råd gör arbetet roligt och utmanande.
Varje uppdrag är unikt med nya
företag med specifi ka förutsättningar 
och kontakterna med personerna 

vinnande laget!
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.

bakom företaget. Det fi nns en 
ekonomisk kalkyl 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.
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Under en till synes oskyldig vårdag strosar en 
sanningssökare nerför det branta krönet på backen. Han måste 
dra upp ljudet till max i sina hörlurar för att inte dränkas 
av tystnaden som strömmar ut ifrån universitetsbiblioteket. 
Tystnad är ibland skadligt. Den kan nämligen orsaka en 
känsla av verklighetsfrånvaro hos en del. Men det är inte 
sanningssökaren som är personen som kommer att stå i 
fokus denna dag. Nej, det är celebriteten eller offret som 
han ska intervjua. Om intervjuobjektet nu är ett offer för 
sanningssökarens nyfikenhet lämnas till den utomstående 
betraktaren att avgöra.
 In på en gränd och vidare mot en av stadens alla rödfärgade 
träpalisader där mötet ska ske. Det anonyma intervjuobjektet 
hälsar tillgjort lite glatt. Något i hans blick tyder på att han 
verkar känna sig lite obekväm. Stirrar snabbt åt alla håll. 
Sanningssökaren märker detta men hinner inte göra så 
mycket innan han blir indragen av den anonyme på gården 
innanför träpalisaden. Några minuter senare befinner sig båda 
personerna i ett rum. Mobilkameror och nyfikna blickar kan 
inte längre penetrera den anonyme. Risken är ju stor att ett 
missöde kan ske. Spioner finns det för övrigt överallt, särskilt 
runt dessa kvarter i staden.
 Den anonyme behöver inte längre agera anonymt. 
Mungiporna slappnar av, ett generat leende smyger sig fram 
hos de båda. Vad var det nu de skulle göra? Träffas för att 
kramas? Ja, det vore sött. Anteckningsblocket plockas taffligt 
upp från den numera halvt skakade sanningssökaren. Vem som 
har övertaget av dessa säregna karaktärer är svårt att avgöra till 
en början. Utgången av korsförhöret är ovisst. Ett antal pilar 
kommer mot den anonyme. Dessa pilar blir inga problem för 
den anonyme att besvara. Korkade frågor ska besvaras med 
korkade svar. Ingen snyfthistoria eller tala ut här inte. Verbal 
självömkande pornografi är en av de dominerande doktrinerna 
i dagens mediala samhälle. Får inte tappa värdigheten och 
sänka sig så lågt, tänker den anonyme.  
 Sicket förstklassigt nöje att testa sanningssökarens gränser. 
Nog för att den anonyme har ett liv vid sidan om detta möte. 
Men den här typen av chanser att visa sin storhet och roa sig 
dyker inte upp jämnt. Egentligen är det samtidigt lite tragiskt 
att torpedera sanningssökaren, anser den anonyme. Han 
vet mycket väl att sanningssökaren står inför ett dilemma. 
Sanningssökaren kan ge upp sin dröm att försörja sig på 
att skriva, säga upp sig och sen bli arbetslös. Eller så kan 
denna tröstlösa karaktär fortsätta att slicka uppåt och skriva 
fördummande artiklar. Frågan är om det är allmänheten 
som vill bli fördummade av de större tidningarna eller om 

s p e l  f ö r  g a l l e r i e r n a
-  e n  n o v e l l 

det är tidningarna som medvetet vill fördumma sina läsare. 
Hade den anonyme haft makt att underminera en demokrati 
hade han börjat med att se till att det endast skrevs nonsens i 
tidningarna.
 Timmen försvinner snabbt. Endast verbal rappakalja har 
förekommit. Att tala utan att säga något är en konst i sig. 
Den anonyme avslutar med att ge sanningssökaren en klapp 
på axeln för att muntra upp honom. Dagens samhälle kräver 
maximal effektivitet, vilket tvingar sanningssökaren att hasta 
vidare i jakt på nya villebråd. Egentligen har den anonyme 
bidragit till fördumning genom att låta sig intervjuas. Å andra 
sidan har han bidragit till att sanningssökaren kan fortsätta 
att leva sin dröm att kunna försörja sig på sitt skrivande. 
Sanningssökaren kan här tyckas vara ömklig, men skenet 
kan bedra då han i själva verket är en sanningssägare för den 
stora grupp osäkra personer som finns. Utan honom skulle 
val av kläder, åsikter, drömmar och liv bli svårt för dessa. 
Se upp så att de osäkra inte börjar tänka själva! Då kommer 
den anonyme bli anonym på riktigt och samtidigt förvandla 
sanningssökaren till en arbetssökare.   ö

text & bild erik Gullers
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Myrorna 
– Kungsängsgatan 20

I stort sett vägg i vägg med Helping Hand ligger denna 
butik, som är fullproppad med kläder av alla möjliga och 
omöjliga modeller. Är det puffig balklänning, skinnpaj eller 
80-talsskidbyxor du letar efter är det hit du ska gå. I källarplan 
finns dessutom en stor bokavdelning. Det finns även en 
Myrorna-butik på Sysslomansgatan.

Handlar du här stödjer du: Frälsningsarméns arbete för 
dem som har det svårt i Sverige, som utsatta barn, ensamma 
föräldrar eller invandrare som har problem att komma in i 
samhället. Dessutom ger butiken folk som hamnat utanför 
arbetsmarknaden möjlighet till praktik och arbetsträning.

Prisnivå: Dyrt! Det är inte ovanligt att man kan köpa 
liknande kläder i nyskick för samma pris. Men så har de ju 
också det som inte går att hitta någon annanstans.

Utklädningspotential: Hög! Man 
kan ju undra vem det är som skänker 
alla dessa fantastiska kreationer.

Festligaste fyndet: Bli festens 
sötaste påskkyckling med detta gula 
set, med matchande näbbeklädd 
grytvante för totalt 200 kr.

Ultunesaren testar: Second hand-butiker
Att handla kläder och prylar på second hand istället för att köpa nytt är vänligt både för miljön 
och för plånboken. Butikernas inkomster går ofta till samhällsnyttiga ändamål, även det en 
anledning att handla begagnat. Second hand-butiken är också stället att leta på när man är 
på jakt efter en annorlunda stil, men vilken butik ska man egentligen välja för att hitta den 
perfekta outfiten till nästa temafest? 
 Ultunesaren har gjort några nedslag i Uppsalas second hand-terrängen.

Helping Hand 
– Kungsängsgatan 20

Livets Ord står bakom denna second hand-butik, som har en 
systerbutik i Fyrislund. Helping Hand på Kungsängsgatan 
är mindre men fräschare än övriga butiker, och det märks att 
urvalet av kläder gjorts för att passa studenten. Det finns även 
ett litet utbud av skor, väskor och lampor.

Handlar du här stödjer du: Livets Ords humanitära arbete, 
främst ett barnrehabiliteringscenter i Tadzjikistan. Skänkta 
prylar som inte sålts skänks vidare till behövande i Sverige och 
utomlands.

Prisnivå: Billigt!

Utklädningspotential: Dålig, de flesta kläderna ser alldeles 
för normala ut. Kanske man har större lycka i Fyrislund?

Festligaste fyndet: 50-talsfesten är 
räddad med denna ensemble, som 
blir din för 115 kr (om ingen 
annan köper den först!).

stock.xchng
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Mötesplats Kupan 
– Danmarksgatan 20B

Röda Korsets kombinerade second hand-butik och café i 
Boländerna är definitivt värt utflykten om man är på jakt efter 
billiga böcker, porslin eller möbler. Klädutbudet är dock mer 
anpassat för pensionären än studenten.

Handlar du här stödjer du: Röda Korsets arbete för utsatta 
människor världen över, så väl hemlösa i Uppsala som 
översvämningsdrabbade i Pakistan.

Prisnivå: Billigt!

Utklädningspotential: Medelhög, har du tur hittar du något 
men det kryllar inte av fräcka utstyrslar direkt.  

Festligaste fyndet: Till 
partyt med Brasilientema 

kanske det kan passa med en 
Ronaldoutstyrsel, komplett 

med tröja, shorts, fotbollsskor 
och boll för 120 kr?     ö

stock.xchng

text & foto matilda elit Brink

Idag finns det studenter från länder över hela världen 
som är intresserade av att komma till just Sveriges gårdar för 
att praktisera inom lantbruksbranschen. Vi i IAAS vill ge 
studenter från andra länder en chans att se hur vi har det här 
på våra svenska gårdar. 
 IAAS (International Association of Students in Agricultural 
and Related Sciences) bildades av åtta länder 1957 och 
har sedan dess växt till c:a 40 länder världen över. Idag är 
föreningen en av världens största studentorganisationer som 
vänder sig till lantbruksstuderande, och Sverigefilialen finns 
här på Ultunakåren.

Intresserad av att ta emot praktikanter? 
IAAS söker svenska gårdar!

 Förutom att det ordnas möten och seminarier över hela 
världen har IAAS även ett mångårigt utbytesprogram, där 
studenter får chansen att göra lantbrukspraktik i ett annat 
medlemsland. 
 Låter detta intressant? Om du vet någon lantbrukare som 
skulle kunna vara intresserad av att  ta emot praktikanter eller 
som skulle vilja ha mer information hör av dig till oss via vår 
e-mail uls.iaas@stud.slu.se 

text Susanna Humble & mimmi olsson
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Startpaket under 36
Ett kostnadsfritt samtal om juridik, ekonomi och affärer för dig som 
ännu inte fyllt 36 år. Ring 020-44 44 33.



Vill du VARA MEd OCH 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 augusti, 2011. Lycka till!

lOdRÄTT
 2 är spökets löneförhöjning?
 3 skånsk ort
 4 träd
 5 går genom Uppsala
 7 kökrök
 8 kompletterar Kosta
 9 kan man ha något med någon
10 James i Mickey Blue Eyes (1999)
11 __-Margret
12 holländsk dansensamble (förk.)
13 brädspel (se spelplansbild)
14 streck på vara
15 d.ä.
18 brickspel (se spelbrickor)
19 kastverktyg (se bild)
21 brickspel (se bild med pjäs)
22 Lilla lejonet (astron. förk.)
23 brädspel (se bild med pjäser)
24 brädspel (se bild med pjäser)
28 Kramers överbryggande manliga
  motsvarighet till en V28 i Seinfeld
29 Steven Spielberg-film från 2001
30 brädspel (se bild)

33 brädspel (se spelplan)
34 datorspel (se skärmdump)
38 spetsörad karaktär i utökade leken
  Sten-sax-påse i Big Bang Theory
39 kulspel (se bild)
40 cummings’ första två
43 unplugged när Euskefeurat spelar
44 andningsorgans
45 käppen
48 familjeföretaget Ewing __ i Dallas
50 “The definition _ __ is ‘Kiss my
  ass’.” (Internet Slang Dictionary)
55 danska fysikern Niels
56 __ and the Janglers
57 där Sebastian Latvala
  åker motocross
59 ädelsten som slagit?
61 ital. statstelevisionen
62 pop. namn på omstridd lag
66 han i London
67 bladvasstrå
69 bor mitt i Éire?
70 Kamratposten kort

konstruktör: dl

liVET ÄR ETT SPEl där vi utgör pjäserna 
som flyttas runt, både symboliskt och 
handgripligen. Ibland när man sitter och 
petar och påtar inser man att bokstäver 

MEd SPEl SOM TidSFÖRdRiV

VågRÄTT
 1 väldigt liten ö
 6 mjölkproducent
 8 han bygger väl sitt eget?
10  har känd filmfestival
16 är någon på spåren (förk.)
17 sitt man får stå (i L13 och L24)
20 brädspel (se spelplan)
24 brädspel med V51 (se spelpjäser)
25 vara i nutid
26 polycyklisk cykloalkan
27 listigt djur med eget spel
28  damunderkläder (förk., pl.)
30 söt i ask
31 står för fiskeklubb
32 är klibbig eller grå
33 tv-serie med eget kortspel (se bild)
35 iron oxide coated keramzite (förk.)
36 fartdårens grundinställning 
37 __ Vegas
39 __ __ dividend (eng. börsuttryck)
41 seaborgium i ruta
42 brädspel (se spelbrickor)
44 skogskatt

och ord kastas om kors och tvärs i en enda 
stor villervalla. Även för detta finns det ett 
spel, såklart, som numera heter samma sak 
världen över. Vad heter det spelet? 

45 beskylls rödlila belysning vara?
46 “uträtad” svaveldioxidformel?
47 religiös frisyr
49 Fem-böckernas Blyton
51 se V24
53 velar nasal där nasal velar?
54 obs! (lat.)
55 en av ca. 10 miljoner i Sverige
58 gör la till spansk husmanskost
59 __ of Empires (Microsoft-spel)
60 har tillhört Australien sedan 1901
63 böna
64 21 på en T6 (t.ex. L19)
65  verktyget allt kretsar kring i figur-
  brädspelet framför andra? (se bild)
68 brädspel (se spelkort)
71 100 kvadratmeter
72 har orvar av cypressträ
73 vapentyp (förk.)
74 bärs
75 göra skinande

V42 l34 l24 l18 l21 l23 V65 V24 & V51

V20 l33 l19 V33V68l13 l39 l30
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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.

POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

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


