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Livet ur fågelperspektiv
Det finns många som strävar uppåt, 
bokstavligt talat. Jag är en av dem som 
länge haft drömmar om att antingen 
hoppa fallskärm, testa skärmflygning 
eller något annat som vissa människor 
säkert skulle kalla galenskap. Andra 
skulle kalla det att ta tillvara på livet.
   Men det finns ju fler sätt att ta sig 
upp i det blå, eller i vart fall upp mot 
det blå. Man kan göra som Matilda, 
som under sommarlovet snörade på 
sig vandringskängorna för att bestiga 
Kebnekaise, 2102 meter över havet. 
Om hennes vandring kan ni läsa på 
sidan 9. Förutom detta bjuder årets 
tredje nummer på en tillbakablick 
över Ultuna på 30- och 40-talet, 
där Maria och Arne PÅSEN Secher 
intervjuats om dåtidens utbildning 
och studentliv. Visste du förresten att 
SLU har en egen miljöchef? På sidan 
16 kan du läsa om hur hennes och 
universitetets miljöarbete bedrivs. 

Anna diAmANt Samuelsson
Redaktör 2010

Årets småttingaktiviteter kan väl knappast ha undgått någon som vistats på Ultuna under 
hösten, och både dopp i Kåkfjärden och raka skärmar har fångats på bild. I tidningen kan du 
dessutom få inblick i hur en arbetssam småttingdag kan te sig ur en väktares perspektiv.
 Hösten närmar sig och när ni läser det här har nog sensommarvärmen övergått i höstrusk. 
För min del får nog fallskärmsdrömmarna vänta lite, men det hindrar ju inte att man redan nu 
tar tillvara på livet genom att dricka mängder av gott te, äta god middag med vännerna eller ge 
sig ut i skogen för att fotografera Uppsalas höstfärger!
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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.

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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Missa inte heller

21/10 Oktoberkårmöte

23/10 Inspektorsmiddag

26/10 Lunchföreläsning med miljöchefen på Kåren

13/11 Gåsmiddag

24/11 Ultuna Näringslivsdag

25/11   Novemberkårmöte & kårval

11/12 Luciabal & högtidsstund för examenstagare

Var med i spexet!
Hör av er till Spexgeneralen Elin "Räven" 
Jansson på a06elja1@stud.slu.se 
och läs mer på sidan 22.

Glöm inte…

Detta är chansen för de nya ultunesarna, teknologerna samt 
veterinärstudenterna att bjuda tillbaka till de grupper av äldre studenter 
som gav dem hembjudningarna. Efteråt blir det släpp på Kåren.

…återbjudningarna 26 nov 



Morgon Vaknade aldrig eftersom en väktare aldrig sover. Ultunae 
fagra ängder måste beskyddas från pågående småttinginvasion dygnet 
runt.

Kl. 08:00 Tog bilen tillsammans med de andra väktarna till 
morgonens revelj. Väktare är ultraflexibla och får plats alla i samma bil 
utan problem.

Kl. 09:00 Mången var den småtting som inte närvarade vid reveljen 
och därmed förstärktes den redan abnorma avsmak som småttingar ger. 
BLÄK!

Kl. 11:23 Såg fyra småttingar utan huvudbonad strutta omkring 
som om inget problem fanns i världen. Då detta påpekades tillrättaställdes 
problemet. Hade småttingar skött sig från början hade det aldrig funnits 
några problem. De anar inte vad som väntar...

Kl. 13:37 Gillrade en småttingfälla strax utanför kåren. Får kolla den 
igen i slutet av veckan.

Kl. 16:10 Såg generalen storma förbi, så vredgad att ögonen hans 
lyste röda. Bäst att småttingar passar sig.

Kl. 17:50 Såg småttingar badandes i Kåkfjärden. Hoppas att de tar 
med sig några andra flockmedlemmar nästa gång.

Kl. 19:33 Känner en stark impuls att skicka upp samtliga småttingar 
på fyristoppen.

Kl. 22:22 Småttingar börjar vända hemåt och tror då att de kan ta 
av sig namnbricka och keps. ICKE! Delar ut många skämsluvor och ännu 
mer minuspoäng.

En väktares dagbok

Blöta småttingar

Ännu blötare småttingar

Småttingfiske

En glad simmare

Svettig dans på Kåren

foto Stock.XCHNG

foto Tobias fotóN Neselius  & Cecilia mark-Herbert 
text menduSa GorGonZola, SMK 2010
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En väktares dagbok
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Simon PANZA Jonasson
Ordförande ULS 2010

Då kör vi igen!

Goudarz Azar
Chairperson of the ULS PhD 

Student Council 2010 

Efter en härlig och någorlunda solig sommar är det dags 
att komma på spåret igen. Under sommaren bemannade 
jag och vice ordförande Marie kårkansliet och uträttade 
samtidigt en hel del inför hösten. Med tanke på den hårda 
bostadsmarknaden ansträngde vi oss under sommaren för 
att hjälpa till med boende. Tillsammans med universitetet, 
SUSbo och Akademiska hus lyckades vi få fram akutboende 
för knappt 30 personer, vilket har uppskattats mycket. 
 Det är nu frivilligt att vara med i Kåren och jag kan med 
glädje meddela att vi redan nu har många medlemmar. Det 
märks att våra ansträngningar i våras har gett resultat, men 
vi har fortfarande mycket kvar. I det stora hela är det ju 
faktiskt bra att Kåren utsätts för denna påfrestning, vi måste 
gräva fram allt vi gör och då förbättras många områden. En 
ny hemsida kommer snart att lanseras, med både webbshop 
och litteraturshop med mycket låga priser. En fin skylt 
kommer också snart att sättas upp. Samarbeten med andra 
organisationer har stärkts och vi är stolta över att få fortsätta 
bedriva verksamheten i höst. 
 Glöm inte bort allting som händer på Kåren nu under 
hösten, informationen hittar du på hemsidan, anslagstavlorna, 
här i Ultunesaren, i nyhetsbreven och på TV-skärmarna i 
U-huset. Det kan vara skönt med ett avbrott i studierna och 
syssla med något helt annat för en kväll, och vad är väl då 
bättre än att göra det i goda vänners lag nere på Kåren?

Ultunesare - Välkomna tillbaka till en ny, givande och 
spännande termin!

As I remember I’ve always received an invoice from the Student 
Union and without any questions just paid the fee by its deadline 
since I had to pay! 
 Nonetheless, it is not anymore mandatory to be a member in 
the Student Union, so it is up to you to decide if you want to 
support the union by your membership or not. Perhaps the main 
questions that you should be asking yourself are: why should I 
support the student union and what benefits will I receive by 
being a member? 
 Our ambition in the ULS PhD Student Council is to provide 
convenient answers to the abovementioned questions; therefore 
we collected a summary of our beneficial activities specifically 
for PhD students in a booklet, mainly to make your decision 
easier. Hopefully you have already received this booklet to date; 
otherwise it is also available in the council’s website. 
 Here I would say that: besides representing PhD students 
in almost all the councils, committees and boards within SLU, 
our council had a leading role in improving the regulation for 
PhD students financed by scholarship; raised the awareness of 
increasing number of “International” PhD students aiming at 
having equal access to information for all the PhD students; 
organizes Supervisor Awards aiming at motivating the supervisors 
to enhance their supervision; organizes Career Workshops 
focusing on building a successful career for PhD students within 
and outside the university; organizes Lunch Seminars with useful 
and relevant topics; and so on and so forth... 

The Student Union membership: 
A cognitive choice 
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Vad är IAAS?
IAAS (International Association of Students in Agricultural and related 
Sciences) bildades av åtta länder 1957 och har sedan dess växt till över 40 
länder världen över. Föreningen vänder sig till studerande inom lantbruk och 
relaterade naturvetenskapliga ämnen.
 Studenter från hela världen ges tillfälle att träffas för att uppleva kulturella 
skillnader, resa och se nya platser samt lära sig om lantbruk ur andra 
perspektiv. Att delta på en resa innebär inte bara fina bilder i kameran och en 
och annan ny upplevelse, man får även ett stort kontaktnät världen över.
 Förutom chansen att få åka på spännande möten och seminarier runtom 
i världen med IAAS, har du även möjlighet att göra lantbruks- eller relaterad 
företagspraktik i ett annat medlemsland. Sommaren 2011 kommer det till 
exempel att finnas möjlighet att åka till Togo i Afrika. 

Kontakta oss så får du information om kommande resor i framtiden!
uls.iaas@stud.slu.se 
http://www.ultunastudentkar.se/?p=1200 för mer information samt 
reseberättelser.

text ida Petersson & Susanna Humble
foto ida Petersson, Susanna Humble, mattias Larsson & mattias Persson

En typisk resa med IAAS
tema
Resan har ett tema som följer som en 
röd tråd genom hela vistelsen. Exempel 
på teman som varit är: ”Uthålligt 
lantbruk”, ”Från mjölk till ost”, ”Art 
festival” och ”Förnyelsebara resurser”.

Seminarier och workshops
På resan kan seminarier och diverse 
övningar anordnas där du får diskutera 
och lära dig mycket om det aktuella 
temat. Det kan hända att varje land 
får presentera sig själva inom ett visst 
område, mer eller mindre seriöst.

Studiebesök
Du får åka på studiebesök till gårdar 
och företag som du aldrig hade fått 

Det absolut bästa med IAAS är att du träffar vänner över hela världen! 

göra som enbart turist i landet! Resan är 
ett jättebra tillfälle att se andra länders 
lantbruksformer, allt från ryska storarealer 
till några getter i bergen.

Roliga utflykter och stadsliv
En resa med IAAS är inte bara jordbruk! 
Du får en helhetsbild av landet då det 
också ordnas andra utflykter utöver 
studiebesöken. Det bjuds på både 
naturupplevelser och stadsliv.

trade fair
Trade Fair ät en kväll där varje deltagande 
land bjuder på mat och dryck från 
sitt hemland. Deltagarna får gå runt 
till alla bord och låta sig väl smaka av 
delikatesserna. En höjdpunkt på resan 
som alltid slutar i en stor fest!

Nyfunna vänner och underbar natur, kan det bli bättre?

... och andra dagen vandra på tusenåriga gator

Klappa italienska kalvar ena dagen…

En tysk, en ryss och en svensk med flera 
skriver koncentrerat under en övning

Kroatien är känt för sina fina viner, vilka 
fick provsmakas under Trade Fairen
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The winner of the ULS Phd Student Council’s Supervisor 
Award 2010 is Professor Bo Öhlmér, department of 
Economics. The motivation is as follows:

 
“As a supervisor professor Bo Öhlmér is very available, the 
door to his office is always open, and he can always find some 
time to help a confused PhD student to sort things out in a 
calm and constructive way. He gives due time to supervision in 
guiding the student throughout the study period by providing 
a learning opportunity for a student. He never gives you the 
feeling of having stupid questions – on the contrary prof.
Öhlmér is great at making people feel that they are valuable and 
equal. Prof. Öhlmér is excellent at making sure that the research 
task seems manageable and at setting goals which are possible 
to reach. From the very beginning, he gives his PhD students 
the information on the theoretical knowledge that needs to be 
acquired, suggestions for the literature review, writing process 
and the period for presenting my work at conferences. With 
Prof. Öhlmér as a supervisor, there is no need to worry that 
courses are not registered or that he misses some other important 
steps in the administrative processes around the PhD studies. 
Prof. Öhlmér is not only an excellent supervisor, he is also a 
great friend who really cares about his PhD students, and who is 
a great support in both large and small every-day matters. He is 
also able, and plan for the life when the dissertation gets closer 
to the end, by guiding the students into new research projects, 
positions etc.”

 Pedagogiska priset
    • Är personligt och går till en framstående lärare med  
 engagemang och pedagogisk förnyelse
    • Delas årligen ut på högtidsstunden vid ULS:s   
 Luciabal
    • Utses av en jury bestående av studenter aktiva inom  
 ULS:s utbildningsbevakning
    • Kan tilldelas all undervisande personal vid Fakulteten  
 för naturresurser och lantbruksvetenskap samt  
 personal som undervisar på Fakulteten för   
 veterinärmedicin och husdjursvetenskap
    • Består av ett vackert vandringspris föreställande  
 kunskapens äpple som under följande år får förgylla  
 arbetsmiljön för mottagaren tillsammans med ett  
 diplom

Instuktionerna för nomineringen finns att läsa på www.
ultunastudentkar.se, sök på ”Pedagogiska priset”. 

Nomineringar skall sändas skriftligen till uls_utb@stud.slu.
se eller lägg i postfacket tillhörande vice ordförande med 
ansvar för utbildningsfrågor senast 5 november.

Inspektorsbal
Anmälan: Vid tidningens utskick har biljettsläpp redan skett. I 
mån av platser kvar så är ni varmt välkomna att omgående an-
mäla er med namn & ev. matpreferenser till uls_km@stud.slu.se. 
Ni erhåller ett svarsmail med antingen betaluppgifter eller besked 
ifall biljetterna är slut. 

Eftersläpp: Kåren kl 23.00-02.00
Inträde: 60 kr
Klädkod: Kavaj för herrar och knälång klänning för damer

På eftersläppet spelar det kända dansbandet Highlights www.ban-
dethighlights.se som varit med i bl a. Dansbandskampen 2008 
och 2009 samt Melodifestivalen 2010. 

Varmt välkommen önskar
Ultuna Studentkårs Ceremonimästare, Klubbmästeri och 
Styrelse

Styret informerar

Aron Westerlunds 
kamratstipendium
Aron Westerlund var LHS:s andre inspektor 1934-1949. 
Stipendiefonden inrättades 1944 av insamlade medel bland 
professor Aron Westerlunds medarbetare, kollegor, lärjungar, 
forna lärare och vänner av anledning av hans 60-årsdag. 
Stipendiet förvaltas av SLU:s styrelse. Stipendiet delas ut till 
någon som har varit en extra god kamrat under året.

 Den nominerade måste vara medlem i ULS. Av de inkomna 
nomineringarna väljer styrelsen ut två, eller i särskilda fall, 
tre kandidater. Stipendiaten utses på novemberkårmötet och 
stipendiet delas ut på högtidsstunden vid Luciabalen av kårens 
Inspektor. Studerande i första årskursen har ej rätt att rösta och 
omröstningen får ej föregås av någon diskussion. 

Nominering med motivering ska mejlas till ULS:s sekreterare 
på uls_sekr@stud.slu.se senast den 1 november. 
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Miljömedvetna som vi är tar vi tåget (sittplats 
Uppsala-Kiruna 95 kr med tre månaders 
framförhållning) och kan då efter en något 

Fjällvandring är kanske den ultimata semestersysslan för studenter. 
På grund av vår begränsade ekonomi är vi vana att bo trångt och äta 
påssoppor och nudlar. Eftersom ryggsäcken redan är inhandlad, sen den 
eftergymnasiala Thailandsluffen, är det bara ett par schyssta kängor som 
saknas innan man kan ge sig iväg.

Hisnande utsikt från Sveriges tak

Mjölksyran ansamlas snabbt i benen 
och man önskar att man kunde skylla 
sin ansträngda andning på tunn luft.

obekväm natt vakna upp bland fjällbjörkar och spegelblanka 
sjöar i norra Norrland. Om man vill sikta högt, och det vill man 
ju, tar man sikte på Kebnekaises sydtopp. Med sina 2102 meter 
över havet är det Sveriges högsta punkt, även om Nordtoppen 
riskerar att ta över epitetet i takt med att Sydtoppens glaciär 
smälter undan.
 Toppturen gör man företrädesvis från Kebnekaise fjällstation, 
680 meter över havet och 19 km från närmsta bilväg. Från 
fjällstationen finns det två leder upp till toppen: den östra som 
kräver guide och klättring samt den västra som kräver tid och 
kondition. Den fattiga studenten väljer vanligtvis den sistnämnda. 
Därför bör man ganska tidigt på toppbestigningsdagen kravla 
sig ur tältet, äta en rejäl frukost och ge sig iväg.
 Det sägs att den västra leden är genomförbar för en 
normaltränad, frisk person med god fjällvana. Genomförbar är 
i detta fall ett duperande begrepp. För den som inte har provat 
är det svårt att föreställa sig vilken ansträngning det är att i 
ständigt rullgrus kämpa sig uppåt timme efter timme. Sträckan 
upp till toppen är knappt en mil lång, men då ska man också 
ta 1600 meter på höjden. Innan själva Kebnekaise kan bestigas 
måste man upp på, och delvis ner för, berget Vierramvare, 1711 
meter över havet. Mjölksyran ansamlas snabbt i benen och man 
önskar att man kunde skylla sin ansträngda andning på tunn 
luft. Guld värt är då gott vandringssällskap som kan peppa på 
och få tiden att gå lite fortare.
 På dryga 1800 meters höjd kan man pusta ut och samla 
kraft inför det sista rycket. Där finns toppstugor som erbjuder 

där gärna undviks mot slutet 
av säsongen.
 Så äntligen, efter mellan 

fem och sju timmars vandring, är målet inom räckhåll. De 
sista 100 metrarna är täckta av glaciär och för att komma allra 
högst upp krävs stegjärn på fötterna för att få fäste på isen. Nu 
pumpar lyckohormon och adrenalin för fullt, man glömmer lätt 
bort trötta fötter och ömmande knän när man tittar ut över 
omgivningarna från Sveriges tak. Själva toppen är bara några 
meter bred, och störtar brant utför åt alla håll förutom det man 
kom ifrån. Svindeln gör sig påmind, och man beskådar hellre 
utsikten från glaciärens nedre kant, där risken att störta mot sin 
död är betydligt mindre. En klar, solig och vindstilla dag skulle 
man kunna stanna här uppe i timtal, uppfylld av frihetskänsla 
och vördnad inför den svenska naturen. 
 I takt med att hormonpåslaget avklingar går dock verkligheten 
upp för en. Skavsåret på högerfoten gör faktiskt ganska ont, för 
att inte tala om det vänstra. Vattnet är nästan slut och man 
behöver verkligen, verkligen gå på toaletten. Och innan man får 
krypa ner i sin sköna sovsäck ikväll och drömma om allt man 
har upplevt har man mellan fem och sju timmars vandring i 
ständigt rullgrus framför sig… Men jo, det var värt det! ö

Själva toppen är bara 
några meter bred, och 
störtar brant utför åt 
alla håll förutom det 
man kom ifrån.

lä åt den som överraskats av 
dåligt väder. Där finns också, 
för den nödställde, Sveriges 
högst belägna torrdass. Av 
förklarliga skäl töms det inte 
så ofta, vilket gör att ett besök 

En känsla av frihet högt 
uppe i det blå

text matilda Brink
foto  matilda Brink & Sofia Ny
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Ett flitigt utskott med fika 
på dagordningen

intervju & foto Sara Brundin

från andra årskurser som man annars inte skulle träffa.
Emma: Att bli utsedda till Årets utskott 2009! Det berodde 
mycket på att vi synts och hörts mycket under året vilket i sin 
tur bidrog till ett utskott med alla poster tillsatta och dessutom 
ytterligare ett antal intresserade medlemmar! Roligast blir det 
när engagemanget är stort! ö

Vilka är ni?
Charlotte Sellbrant, LARK inskriven -08, ordförande HT-10
Emma Lindman, LARK inskriven -08, ordförande VT-10 och 
vice ordförande HT-09
Erik Kiltorp, LARK inskriven -08, ordförande HT-09

Vad har LARk-rådet för slags uppgifter?
Emma: LARK-rådet har studiebevakning av 
landskapsarkitektutbildningen som främsta uppgift - vi ska 
fungera som en informationslänk mellan studenter och lärare. 
Det kan innebära allt från att vidarebefordra elevers klagomål 
eller tips på förbättringar till kurs- eller utbildningsansvariga, 
till att anordna aktiviteter under småttingveckorna. Drygt 
en gång i månaden har vi möte med rådet och alla som är 
intresserade är välkomna att delta.

Vad sysslar ni med just nu?
Emma: Vi håller på att starta upp inför hösten genom att 
rekrytera ettor, uppdatera vår fina anslagstavla på SOL och 
jobba vidare med kursutvärderingar!
Charlotte: Vi har dessutom planer för studiebesök på 
arkitektkontor, stor LARK-fest och ytterligare en temadag med 
seminarier, likt Planer för framtiden som genomfördes under 
vårterminen.

Vad är och har varit det roligaste med LARk-rådet?
Erik: Det är helt klart gemenskapen, att tillsammans sitta och 
prata om frågor som rör utbildningen och få ta del av andras 
åsikter. För det mesta brukar vi ha det riktigt trevligt på våra 
möten och fikat har sin självklara plats på dagordningen. 
Sen är det otroligt spännande att få en djupare insikt i den 
utbildning man går på genom att träffa lärare och annat 
kunnigt folk som verkligen är genuint intresserade av att 
få höra vad vi tycker i olika frågor. Det är också roligt att 
tillsammans arbeta fram frågor och förändringar som vi vill 
lyfta vidare till högre beslutsfattande organ i universitetets 
hierarki, för att sedan se resultatet av dessa frågor. Det 
kan exempelvis röra  önskemål om nya lokaler, schemafria 
onsdagar eller förändringar i en bristfällig kurs.
Sist, men inte minst roligt är ju att träffa och lära känna elever 

På fjolårets Funkisfest utsågs Landskaps-
arkitekternas studieråd, LARK-rådet, till Årets 
utskott 2009. Ett år har snart passerat sedan 
dess och det är hög tid att få en frågestund 
med några av studierådets medlemmar.

Roligast blir det när 
engagemanget är stort! 

SOL - larkarnas högnäste

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

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

Nyckelkundserbjudandet:

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

Världsnaturkortet MasterCard**

Värdepapperstjänst Bas***

Nyhetsbrev

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

0 kr/mån

för studenter*



Arne PÅSEN Secher skrevs in 1948 på 
allmänna linjen, som var en kombination 
av de andra agronomlinjerna som fanns då. 
Dessa var jordbrukslinje, ekonomilinje, 
husdjurslinje och maskinlinje (teknisk 
jordbrukslinje). Innan man kunde vara 
säker på att komma in krävdes det att 
man hade gått praktik under två år på en 
lantgård.  Väl inne på Lantbrukshögskolan, 
som det hette då, väntade muntliga 
förhör som kunde pågå i 2,5 timmar. 
 Att Arne kom in på Ultuna berodde 
enligt honom själv på att han växte upp på 
en gård och att hans föräldrar var mycket 
studieintresserade. De såg nämligen till 

Att Ultuna och SLU här i Uppsala står inför stora förändringar kan knappast ha 
undgått någon. Expansionen av Ultuna kommer att förändra området totalt. Då 
kan det samtidigt vara lite intressant att veta hur det var här förr. Jag fick ett tips 
om att det fanns två före detta ultunesare som hade upplevt Ultuna under 1930- 
och 40-talet och ville dela med sig av sina minnen. Det var en klar förmiddag 
som jag begav mig till Sysslomansgatan, nära V-dalas nation, för att möta Maria 
och Arne PÅSEN Secher i deras lägenhet. Jag fick ett varmt mottagande och vi 
satte oss ner för att gå igenom minnen från deras tid på Ultuna.

En tidsresa till Ultuna på 30- och 40-talet
Intervju med Maria och Arne PÅSEN Secher text & foto Erik Gullers

Innan man kunde vara säker på att komma in krävdes 
det att man hade gått praktik under två år på en 
lantgård.  Väl inne på Lantbrukshögskolan, som det 
hette då, väntade muntliga förhör som kunde pågå i 
2,5 timmar. 

Före detta lantbrukshögskolan idag

att han fick ta studenten. Då ska sägas 
att endast 4 % av 1940-talets unga tog 
studenten. Både Arne och Maria anser 
att dagens studenter på SLU ska vara 
glada att de har det lättare än tidigare 
generationer på SLU hade det att komma 
in. Samtidigt tycker de att det är lite synd 

att många går miste om den praktik som 
agronomstudenterna fick då.

Elspis och annan lyx
Maria å sin sida växte upp på Ultuna. 
Hon föddes 1928 i en av flyglarna 
till rektorsbostaden som även var 
kanslibyggnad. En stor del av hennes 
familj var knuten till Ultuna; bland 
annat var hennes morfar professor i 
husdjurslära, medan hennes far var docent 
på Lantbrukshögskolan.  Han arbetade 
dock med växtförädling ute på Sveriges 
Utsädesförening/Svalövfilialen mittemot 
nuvarande Genetikcentrum. Även två av 

hennes mostrar 
var starkt knutna 
till Ultuna, de 
var gifta med 
agronomer.
 Maria och 
hennes familj 

kom 1939 att flytta ut till ett nybyggt hus 
där hennes far arbetade. Hon beskrev att 
det var ett verkligt lyft att flytta in där. 
Huset var modernt och hade badrum, 
elspis och andra moderna faciliteter, 
något som långt ifrån alla hus i Sverige 
hade på den tiden. Maria började senare 

studera till lanthushållslärare i Uppsala 
ungefär samtidigt som Arne började på 
Ultuna.

Lantlig idyll
Under sommaren var Ultuna lummigt 
och grönskande med många rabatter. Det 
var mer en lantlig idyll då enligt Maria. 
Nuvarande idrottshallen var tidigare ett 
stall och under sommaren när hästarna 
skulle ut på grönbete brukade Maria och 
hennes kamrater rida ut med hästarna. 
Vintertid kunde man åka skridskor på 
den tillfrusna dammen vid nuvarande 
Kunskapsträdgården nära Smedsplan. 
Namnet Smedsplan kommer av att det 
låg en smedja där. 

Ett samhälle med liv och rörelse
Maria beskriver Ultuna som ett samhälle 
under 1930- och 40-talet. Det var mer 
levande då enligt henne, särskilt eftersom 
många familjer bodde här. Det fanns 
bostäder för de som arbetade och verkade 
här, till exempel bodde många lantarbetare 
av olika slag i röda flerfamiljshus där 
nuvarande HVC ligger idag.
 Utöver Lantbrukshögskolan bestod 
Ultuna av en stor gård där många arbetade. 
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”Småttingarna 
skulle passa upp 
för sina äldre 
faderbröder”

Professorer och studenter trängdes med 
lantarbetare och hästskjutsar. Skulle man 
någonstans var det i huvudsak häst och vagn som 
gällde. Det fanns även en spårvagnslinje in till 
Uppsala som Maria brukade åka med. 

Maria och Arne med Marias uppväxthus till 
vänster och rektorsbostaden till höger

Gården kallades för lantbruksskolan och 
var som ett stort mönsterjordbruk berättar 
Arne. Det skulle senare läggas ner. Men vi 
kan än idag se spåren av vad som tidigare 
var Ultuna gård/Lantbruksskolan. Det 
nuvarande kårhuset och Loftet är en rest 
från vad som en gång var en storstilad 
gård. Majoriteten av Lantbrukshögskolan 
och undervisningen var förlagd till 
Ekonomen, Depris och byggnaderna 
runt den delen av Ultuna.
 Både Arne och Maria är överens om 
att det var mer liv och rörelse härute då. 
Professorer och studenter trängdes med 
lantarbetare och hästskjutsar. Mat kördes 
in från Uppsala. Skulle man någonstans 
var det i huvudsak häst och vagn som 
gällde. Det fanns även en spårvagnslinje 
in till Uppsala som Maria brukade åka 
med. 

Påtryckningar om större kårhus
Kåren bestod av en liten kårlokal på två 
rum i Depris. Den var så liten, berättade 
Arne, att dåvarande jordbruksministern 
Per Edwin Skiöld inte kunde komma 
in när han var på besök. Arne och hans 
kamrater påtalade även denna brist för 

jordbruksministern 
och mycket riktigt 
fick de snart nya 
anslag för en större 
kårlokal i närheten. 
Detta kan ses som 

en lärdom för dagens studenter att vara 
på alerten om jordbruksministern skulle 
ha vägarna förbi. 

 folkdans på kåren
Om livet som student på Ultuna talade 
Arne varmt. Varje lördag var det dans 
på Kåren och det bästa var att det var 
gratis. Man kunde utan problem roa sig 
kungligt en kväll utan att göra av med 
något. Ibland var det också folkdans 
på Kåren där alla dansade i folkdräkter. 
Vi kan tillägga att Arne och Maria blev 
tillsammans efter att Arne tagit Maria ut 
till en dans på Kåren. Båda två upplevde 
det gemytliga livet på Kåren tillsammans 
och har bara många glada minnen från 
kårlivet.

Agronomring som examensbevis
Det arrangerades redan då två baler varje 
år; Luciabalen och Vårbalen. Det var 
ganska festliga tillställningar och det var 
under dessa som man fick sin agronomring 
om man hade tagit examen. 
 Under påsklovet arrangerade Kåren 
skidresor upp till Enafors utanför 
Storlien, något som var mycket populärt. 

Det fanns en gård där som bland andra 
Ultuna studenter hade företräde till att 
bo på.

En kapsyl med snaps
På den tiden fick samtliga kårnamn, även 
professorer. Professorerna var i allmänhet 
ganska överlägsna i sin attityd som Arne 
ser det. Så det var behövligt att ha lite 
distans till dem. 
Men sedan 
kunde man själv 
också få sin 
vecka då man 
kunde känna 
sig överlägsen andra. Nämligen under 
småttingveckan som avslutades med 
småttingbal. ”Småttingarna skulle passa 
upp för sina äldre faderbröder” som Arne 
kort sagt uttryckte det.
 Det var inte heller någon nåd för 
småttingarna under småttingbalen. 
Under den fick de endast en liten kapsyl 
med snaps på hela kvällen. Sjöngs gjordes 
det också och den populäraste sången var 
Jyns Ultunae. 

den ultunesiska andan består
Arne skulle efter sin examen 1952 
komma att undervisa på olika 
lantbruksskolor medan Maria arbetade  
som lanthushållslärare. Mycket har 
förändrats sedan dess på Ultuna, men 
dess traditioner och anda lever kvar. ö



STORT GRATTIS till alla examenstagare VT 2010!
Tack alla ni som deltog på Vårbalen 2010:

Luciabal 11 december 2010
Tid  Högtidsstund kl. 16, fördrink kl. 17 dk
Pris  500 kr
Klädsel  Högtidsdräkt
Sista anmälnings-/betalningsdag  Måndag 15 november

Inlämning av högtidsverser senast 15 november via mail till balmästarna
Anmälan sker i pärmen i kårkansliet eller via mail till uls_bal@stud.slu.se

Frågor?  Kontakta: 
Carolina Markey 076-3908003 
eller besök Kårens hemsida

Linn Abrahamsson  
Daniel Ahlström  
Elin Andersson 
Pontus SKAAALMAN Andersson  
Dorota Anglart  
Caroline RÅSA Bengtsson  
Kristina Blomberg  
Pontus Bornold  
Cecilia Brolin   
Stefan Brorsson  
Anders Eriksson  
Jenny STARLIN Eriksson 
Ylva Freed   
Björn-Christian Gunnarsson  
Leif TAXFREE Hagberg 
Viktor Jansson   
Sofie Johansson   

Simon PANZA Jonasson 
Nils Jönsson  
Oskar FORWARD Karlsson 
Kristofer FLYTANDE Keber  
Claes Krokeus  
Malin Kvist  
Camilla Källman  
Mattias Larsson  
Jenny LÄTTA Lilja 
Erika Lindgren  
Malin Lindkvist   
Kristina Littmarck   
Johan KATJING Lundin  
Jessica Lundqvist  
Frida Löf   
Helena Magnusson  
Tove Nilsson  

John SKIPPÖR Nörregård  
Martin Palmqvist  
Mattias OBELIX Persson 
Tina DIMMA Persson  
Axel Pettersson  
Dan SAMSON Sandberg  
Carolina Schöön   
Marie STRUKTUR Sjölin 
Johanna BARK Svensson  
Isac Svärd  
Ola Thomsson  
Madeleine Thorngren   
Karin Ulvshammar  
Märta Westlin   
Christin Westman   
Emelie Wickström  
Agnes Willén

foto Stock.XCHNG

foto Stock.XCHNG
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Agneta är civilingenjör i kemiteknik från KTH, där hon 
specialiserade sig inom ämnena biokemi, organisk och analytisk 
kemi. Hon har under hela sin karriär haft arbeten med mer eller 
mindre miljöanknytning. På TetraPak, där hon var ansvarig för 
den nordiska verksamhetens miljöarbete, arbetade hon med 
miljöanpassning av fabriker, förpackningar och återvinning. 
Dessförinnan jobbade hon på Naturvårdsverket med tekniska 
miljöfrågor, rörande skogs- samt kemiindustri.
 Så vad är det nu hon gör på SLU? Hennes huvudsakliga 
uppdrag är att miljöcertifiera universitetet, genom att kartlägga 
dess miljöpåverkan och sedan sätta upp mål för förbättringar. 
Det är ett omfattande projekt som bland annat innefattar att 
se över tjänsteresor, energianvändning samt upphandlingar. 
Rektor har beslutat att certifieringen ska vara klar i slutet av 
juni nästa år. Rollen som miljöchef är dock mycket mer än bara 
koll på koldioxid och en tjusig certifiering. En minst lika viktig 
del är att vi studenter får med oss både kunskap och kritiskt 
tänkande kring hållbar utveckling när vi slutligen ska ut och ta 
för oss i arbetslivet. 
 Det pågående bygget av vårt nya Campus Ultuna är ett högst 
aktuellt exempel på ett projekt där Agneta fått möjlighet att bidra 
med sin kompetens. Hon har bland annat lyssnat till önskemålen 
om bättre källsorteringsmöjligheter, något som saknas i 

Missa inte lunchföreläsningen 
med Agneta på Kåren 26 oktober 
där hon berättar mer!

SLU har sedan november förra året en ny miljöchef - Agneta 
Melin, som ansvarar för miljöarbetet på universitetets 
samtliga instanser. Vi i Miljöutskottet bestämde oss för att ta 
reda på vem hon är.

Miljöchefen
Vem är hon? Vad gör hon? 
Miljöutskottet ger dig svaren du behöver!

Namn: Agneta Melin
Ålder: 57
Bostadsort: Stockholm
Viktigaste miljöfrågan: Klimatet – en 
stor och viktig fråga, men arbetet 
går långsamt framåt.
Fritidsintressen: Fågelskådning, 
längdskidor, konserter, golf.
Mitt bästa miljötips: Var medveten om 
vilka val du gör som konsument. 
Tänk kritiskt!
Studentmat - Blodpudding eller nudlar?
Blodpudding (med lingonsylt).

Det pågående bygget av vårt nya Campus 
Ultuna är ett högst aktuellt exempel på 
ett projekt där Agneta fått möjlighet att 
bidra med sin kompetens.

nuvarande byggnader. 
Utvecklingen av ett av 
Sveriges modernaste 
campus innebär en 
mångfald av viljor och 

aspekter. Detta kan ibland skapa vissa intressekonflikter då 
arkitekternas flådiga visioner inte alltid går hand i hand med 
ett sunt miljötänk.
 I mångas ögon ses SLU som ett universitet med stark 
miljöprofil. Vad många inte vet är dock att det inte existerar några 
centrala miljömål för organisationen. Frågan är om universitetet 
verkligen lever upp till sitt anseende? Agneta bedriver ensam det 
ledande arbetet med miljöcertifieringen. Att på egen hand driva 
cerifieringsarbetet framåt för alla institutioner, från Umeå i norr 
till Alnarp i söder, låter i våra öron som ett tungt ansvar. Tur att 
hon är både driftig och erfaren!
 En del kanske upplever att kommunikationen mellan 
ledningen och studenter brister. Det är inte lätt att nå fram med 

sina åsikter, och det kan ibland vara som två åtskiljda världar. 
Men du kan påverka genom att vara en aktiv student och 
ifrågasätta det du hör och ser!

• Genomsyras kursen av hållbar utveckling och aktuella miljö- 
   frågor? 
• Finns det möjlighet till diskussion kring detta?
• Sparas det på energi i undervisningslokalerna?

Agneta tycker det är viktigt att studenter trycker på och vill 
gärna se en bättre kommunikation. En tanke finns om att 
starta en referensgrupp bestående av studentrepresentanter från 
SLUSS alla kårer, som därigenom ska få möjlighet att framföra 
åsikter direkt till ledningen. ö

text miljöutskottet
foto katrin Eitrem Holmgren

Lina Cederlöf, Anna Lenksjö och Agneta Melin

Agneta Melin uppmanar studenter att 
engagera sig i miljöfrågor på campus
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småtting svarar 
Vilket är ditt starkaste minne från småttingveckorna?

Annica Persson,  
husdjurskandidat
– Sångboksmiddagen var 
så himla, himla rolig. Kul att 
träffa folk från sitt landskap 
och känna sig som hemma!

Pär Boquist, 
ekonomikandidat
– Hembjudningarna, det var 
kul!

Erik Soukka, 
ekonomagronom
– Det är mycket som har 
varit roligt! Den historiska 
rundvandringen, första 
nationsbesöket och Camp 
Ultunae bland annat.

Rasmus Finnström, 
ekonomikandidat
– Sångboksmiddagen! Bra 
stämning och kul att sjunga 
snapsvisor.

intervju & foto matilda Brink



Grattis – du har valt  
en framtidsbransch!

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

www.lrf.se
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Jag har alltid önskat att få åka iväg som volontär och under 
sommaren gick denna önskan i uppfyllelse då jag spenderade 
nästan tre veckor i Jordanien. Att jag inte åkt iväg tidigare 
beror på att många organisationer tar mycket höga avgifter som 
volontärerna måste betala, utöver flygresan. Jag letade efter en 
organisation som inte tar en hög avgift från volontärerna. Jag 
hade tur och hittade IAL, Internationella arbetslag, som har 
läger över hela världen med olika teman, exempelvis fred och 
nedrustning, barn och äldre, miljö och jämställdhetsarbete. 
 Jag sökte till ett läger i Jordanien, i en by norr om huvudstaden 
Amman. Efter en tid fick jag besked att jag blivit antagen till 
lägret. Jag blev så glad! Under tiden som följde förberedde jag 
mig så gott jag kunde inför lägret. En vecka in på sommarlovet 
var det dags att resa iväg och jag flög till Amman. Väl i Amman 
tog jag bussen till Zarqa som byn hette där vi skulle arbeta och 
bo. Vi var sex volontärer på lägret, alla med olika nationaliteter 
vilket var väldigt roligt. Vi fick bo i ett fint hus som lägerledaren 
hade hyrt åt oss. 

Arbete på barnhem
Första dagen på barnhemmet blev vi introducerade för barnen 
och fick en rundtur på barnhemmet. Det bodde 50 barn där i 
olika åldrar, den äldsta var 13 år. De var väldigt nyfikna på oss 
men samtidigt väldigt blyga. Efter några dagar var dock den 
blygheten som bortblåst.
 På barnhemmet fick vi varierade arbetsuppgifter, till exempel 
att sy mobilväskor, leka med barnen, städa och göra halsband. 
Vi arbetade fem timmar per dag och åt lunch på barnhemmet. 
Det innebar att kvällarna var lediga och det utnyttjade vi till 
fullo. Vissa dagar var inplanerade av lägerledaren och då åkte 
vi till Amman eller olika historiska platser i Jordanien. Vi fick 
även åka och bada i Döda havet vilket var en fin upplevelse. 
På kvällarna satt vi ute och drack te på verandan och hade ofta 
livliga diskussioner om religion, politik och samhället i övrigt. 

Annorlunda livsstil
De dagar vi inte hade något inplanerat åkte vi ofta in till 
Amman och åt på restaurang eller drack kaffe och rökte 
vattenpipa. Kulturen i Jordanien är väldigt annorlunda 
men samtidigt exotisk och spännande. Människorna är 
väldigt vänliga och nyfikna. Majoriteten av befolkningen 
är muslimer och fem gånger varje dag hördes böneutropet. 
 Det som var så härligt var den avslappnade livsstilen. Där tar 
man dagen som den kommer och ibland kunde lägerledaren 
komma och hämta oss utan att vi hade någon aning om var 

vi skulle. Då kördes vi runt mellan olika platser och fick se 
flyktingläger, teater och äta mat hos olika föreningar. Vi fick 
otroligt mycket god mat och oftast är maten ganska sparsam på 
läger men så var det inte i det här fallet. 

Nyfunna vänner
Efter tre veckor var det dags att åka hem och det var känslofyllt. 
Vi i volontärgruppen hade blivit som bästa vänner. Barnen gav 
oss halsband som avskedspresent och var ledsna att vi skulle 
åka. 
 Hela upplevelsen var precis så fantastisk som jag förväntat 
mig och jag hade turen att få arbeta med underbara volontärer 
som blev mina vänner för livet. Jag ser redan fram mot ett nytt 
läger i en annan del av världen. Vill man åka iväg som volontär 
tycker jag IAL är ett mycket bra alternativ. Jag är så glad och 
tacksam över den underbara möjligheten jag fick, och tog! ö

Volontärarbete i
Jordanien

text & foto tina Wätthammar

Agronomstudent på

Tina med några av barnen på barnhemmet

Vänner och minnen för livet



HELIOS blev vald till proinspektor 
1998 och inspektor 1999. På den tiden 
undervisade han en hel del på laborationer. 
Under en labb kom två studenter fram till 
honom och bad om att få ett möte med 
honom senare under veckan och de ville 
inte säga vad saken gällde. HELIOS hade 
ingen aning om vad det kunde handla 
om och kände sig lite orolig. När dagen 
för mötet kom, HELIOS 40-årsdag, och 
studenterna frågade om han ville bli 
inspektor och förklarade vad det innebar 
kunde han inte ta åt sig frågan eller 
informationen. Han satt hela tiden och 
väntade på att någon skulle avslöja att det 
var ett practical joke. Men när studenterna 
sa att han kunde ringa Claes BERGFAST 
I:son Lundin, som då var inspektor för att 
få veta förstod han att det var seriöst.
 HELIOS pluggade på Uppsala universitet 
och var då aldrig aktiv i vare sig kår eller 
nation, så det var väldigt mycket som 
var nytt för honom med de ultunesiska 
traditionerna. För DRILLEN var det något 
annorlunda då han en gång i tiden pluggat 
till husdjursagronom (inskriven -77) här 
på Ultuna och var engagerad i Kåren. 
Många traditioner finns kvar, men många 
har också utvecklats eller kommit till sen 
dess. 

mer hemlighetsmakeri
DRILLEN befann sig på en konferens i 
Barcelona 2009 när dåvarande ordförande 
Oscar FAMOOSE Johansson ringde och 
bad att få ett möte med honom. DRILLEN 
fick liksom HELIOS onda aningar, särskilt 

då han är prefekt för institutionen för 
husdjursgenetik och då oroade sig för att 
något hänt med någon student. Men Oscar 

text Cecilia A’kANoN Nilsson 
foto tobias fotóN Neselius

HELIOS tyckte det var väldigt 
festligt när jynsarna kom in och 
tog upp Birgitta Dahl för att döpas 
till KATALYSATOR. Att han själv 
sedan blev uppdragen hade han 
inte väntat sig.

ville inte säga mer än att 
han nog skulle tycka att 
det var positivt. Förfrågan 
att bli inspektor var helt 
oväntat för DRILLEN, att 
ett så otroligt hedersamt 
uppdrag kunde bli hans. 
Efter lite betänketid och samtal med familj 
och kollegor var svaret självklart “ja”.

kårnamn och dop
HELIOS fick sitt kårnamn som 
proinspektor på den första bal han var 
på, Luciabalen 1998. Även Birgitta Dahl, 
dåvarande talman i riksdagen, var på balen. 
HELIOS tyckte det var väldigt festligt när 
jynsarna kom in och tog upp Birgitta för 
att döpas till KATALYSATOR. Att han själv 
sedan blev uppdragen hade han inte väntat 
sig. Ovan med traditionerna förstod han 
inte riktigt vad som hände och inte fick 
han något tips av BERGFAST att böja sig 
ned, vilket resulterade i att han i sin nya 
frack blev genomblöt.
 Motiveringarna till kårnamnet skulle 
ha överräckts men han var för blöt, de 
försvann under kvällen och har inte hittats 
igen. Men en av motiveringarna hade att 
göra med att han då forskade mycket på 
Stafylococcus aureus, och guld (aurum) kan 
ju skimra som solen. Inte heller DRILLEN 
vet riktigt motiveringarna bakom sitt 
kårnamn då det kom in bakvägen genom 
en liten sammanslutning. Han gissar att 

det har något att göra med att han bland 
annat var sånganförare och propp-kontakt 
som student.

 Det sista 
dopet HELIOS 
genomförde var 
dopet av sin 
egen fru. Han 
blev tillfrågad 
att komma på 

funkisfesten 2009 och tackade ja med en 
gång. Sedan insåg han att det var hans 
frus födelsedag vilket kanske inte var 
helt lyckat. Men styrelsen kom med ett 
motförslag och bjöd in även Karin till 
middagen. Så som sista person blev Karin 
uppropad för att döpas, varken hon eller 
HELIOS visste något om det. Hon fick 
kårnamnet MOLN som passar bra ihop 
med sin sol.

Nya tider på kåren
För DRILLEN har tiden som inspektor 
just börjat, nu när han varit med nästan ett 
år som proinspektor och inspektor. Han 
tycker att det är en väldigt spännande tid 
att få vara med om nu när kårobligatoriet 
försvunnit för att se var Kåren tar vägen.
 HELIOS inspektorstid är över och efter 
tio mycket utvecklande år kan han se 
tillbaka på hur han fått en helt annan bild 
av studenter än han hade innan. Han är 
glad och hedrad över att få ha varit med 
och se studenternas otroliga engagemang 
och förmåga att lösa problem. ö

 - ett hedersamt uppdrag
INSPEKTOR
Ett inspektorsskifte har ägt rum på Kåren. Ultunesaren träffar Bengt HELIOS Guss 
och Erling DRILLEN Strandberg på GC där Bengt jobbar på mikrobiologin. Det 
är två pratglada herrar som båda uttrycker hur oerhört hedrade de blev den 
gången de blev tillfrågade att bli Kårens inspektor.

DRILLEN och HELIOS på funkisfesten 2009 
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Entreprenörskolan är ett samarbete 
mellan SLU och Uppsala Universitet 
och är ett avslutande studieprogram för 
naturvetare och tekniker som läser en 
mastersutbildning (eller motsvarande). 
Det sista året med ordinarie studier 
byts ut mot en termin med kurser som 
affärsutveckling och marknadsanalys och 
en termin med ett skarpt projektarbete 
på ett företag. 

Varför ska man läsa något annat? 
Anledningen till att jag sökte till 
Entreprenörskolan var att jag ville ha ut 
mer av min utbildning. Jag personligen 
har aldrig varit intresserad av att bli 
rådgivare på Hushållningssällskapet.
 Det var dock lite av en chock att börja 
med något helt nytt. Ultuna är en ytterst 
trygg plats när man har spenderat några 
år där. Men samtidigt är nya lokaler, nya 
kursare och en ny typ av studier mycket 
utvecklande. 

kurserna
Första terminen ägnas åt fem kurser: 
Affärsutveckling, Immaterialrätt och 
affärsjuridik, Marknadsanalys, Ledarskap 
och styrning och Personligt ledarskap, 

Är du en

Jag befinner mig i ett klassrum i Ångströms källare, en lokal som senare kommer 
att gå under namnet Entreprenörsbunkern. Runt omkring mig har jag 23 stycken 
tjattrande civilingenjörer; blundstones och oljerockar lyser med sin frånvaro 
(vilket för en mark/växtagronom är ganska skrämmande) och jag inser att nu 
inleds en helt ny period i min utbildning. 

retorik och förhandling (även kallad 
”Strimman”). Speciellt Affärsutvecklingen 
öppnade mina ögon och fick mig att inse 
att världen är så mycket större än vad 
man kanske har fått lära sig innan. Att 
möjligheterna är oändliga. 

kursarna
Även om kurserna är lärorika så blir man 
inte smartare än man umgås. De andra 
studenterna på Entreprenörskolan är 
drivna och vill liknande saker. Det blir 
en oerhört stimulerande atmosfär och jag 
tror att alla mina klasskamrater kommer 
att gå långt och bli framgångsrika. 
Dock består de av idel civilingenjörer: 
bioinformatiker, molekylära biotekniker, 
biomedicinare, och STS:are (system 
i teknik och samhälle). Det behövs 
definitivt fler agronomer!

Projektarbetet
Exjobbet eller projektarbetet görs på 
ett företag tillsammans med en eller två 

andra Entreprenörskolestudenter. I år är 
företag som GE, Q-linea, Nordic Edge 
och Animech Technologies med. Många 
företag är så nöjda att de återkommer 
med nya projekt år efter år.
 Det är motiverande att göra ett 
skarpt projekt för ett riktigt företag 
som kommer att ha nytta av det man 
har gjort. Dessutom får man värdefulla 
kontakter i näringslivet och många av 
Entreprenörskolans tidigare studenter 
har fått jobb på företaget där de gjorde 
sitt examensarbete. 

det roligaste året
Den första dagen inleds med presentationer 
av oss själva, presentationer av kurserna 
och team-building. Det ligger mycket 
skratt och förväntan i luften. Jag förstår 
redan här att det här kommer bli ett av 
de roligaste och lärorikaste åren i mitt 
liv. ö 

Info Entreprenörskolan
Omfattning: 60 hp (av vilka 30 hp utgörs av ditt exjobb)
Nästa ansökan: 15 april 2011 för kursstart ht 2011
Kursansvar: Institutionen för teknikvetenskaper, UU
Läs mer: www.teknik.uu.se/entreprenorskolan
Frågor: Maila mig på a06jufr1@stud.slu.se

entreprenör?

text Julia PANtHERA fransson
foto Entreprenörskolan

Entreprenörskolans studenter 2010
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Nu drar spexet igång och vi nyrekryterar

Den 1 oktober 1960 samlades en grupp nya agronomstudenter 
framför dåvarande Lantbrukshögskolans bibliotek, "Luntan". 
Denna årskurs -60 bestod av 2 kvinnor och 44 män. Det har 
alltid varit en bra sammanhållning inom årskursen. Under de 
senaste 20 åren har vi samlats sju gånger i årskursträffar från 
Vilhelmina i norr till Bollerup i söder. 

I år var det dags att fira årskursens 50-årsjubileum med Ultuna 
som en självklar mötesplats. Träffen 23-24 augusti lockade hela 
27 deltagare från årskursen, den yngsta 70 år och den äldsta 
nyss fyllda 80 år. Våra arrangerande årskurskamrater på plats, 
Carl-Gunnar Hagman och Lennart Hulth, hade komponerat 
ett mycket intressant program.

50-årsjubilerande agronomer

Först fick vi en höra prorektor Lena 
Andersson Eklund berätta om 
SLU:s utveckling och storstilade 
nybyggnadsplaner på Ultuna och 
vid Funbo-Lövsta. Studentkårens 
ordförande Simon PANZA 
Jonasson informerade om den 
omfattande kårverksamheten och 
planerade åtgärder med anledning 
av kårobligatoriets avskaffande. 
Sedan var det dags för dagens 
verkliga överraskning - en förkortad 
version av den småttingföreläsning 
som vi chockades av för 50 år 
sedan med samma föreläsare, 
Per SORBUS Oxelfeldt. Dags-
programmet avslutades i Ultuna 
Kunskapsträdgård där Maj-Lis 
Pettersson engagerat berättade 

om projektet och gav värdefulla råd och tips. På kvällen åt vi 
festmiddag på studenkåren med god mat och mycket sång ur 
nötta gröna sånghäften.
 
Den andra jubileumsdagen inleddes med en information och 
rundvandring i centrala Ultuna då Lennart Hulth med inlevelse 
berättade om de fascinerande arkeologiska fynden som gjorts 
sedan vi lämnade platsen. Nästa inslag var en information 
om biologisk bekämpning med Kenneth Alness, Bioagri, som 
föreläsare. Vi avslutade 50-årsträffen med ett besök på Linnés 
Hammarby där vi beslutade att träffas igen i Halland om knappt 
tre år. ö

text och foto ove LUPPEN Litorell

Är du intresserad av att vara med?
Underbart, vi vill ha dig med!

Vi behöver härliga människor till att 
bygga kuliss, baka fika, sjunga serenader, 

tillverka kostymer, spela grymma instrument m.m. m.m.
Hör av er till Spexgeneralen Elin "Räven" Jansson på a06elja1@stud.slu.se.

Vår underbara spexkommitté guidar dig till tokigheter och galenskap
i den akademiska teaterns värld.

50-årsjubilarer på Luntans trappa
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konstruktör DL

Vill du delta?
Om du har listat ut rätt knöliga lösen ur de ljusblå rutorna, skicka 
då in det tillsammans med ditt namn och adress till antingen 
ultunesaren@stud.slu.se eller Ultunesaren, Box 7074, 750 07 
Uppsala. Bland de rätta lösningarna drar vi en lycklig vinnare som 
får den senaste volymen av National nyckeln. Vi behöver ditt svar 
senaste 15 november 2010. Lycka till!

Blixt från klarblå himmel

LODRÄTT
 1 svåruttalat lösen
 2 där sitter Carl-Henrik Svanberg
  som styrelseordf. (två ord)
 3 Björn Skifs’ färgade band
 4 ger skrämselhicka?
 5 postförk.
 6 parisiskt grundämne (bet.)
 7 pinsamma
 8 till (lat.)
 9 adjectif démonstratif
10 tillhör sociteten
12 “The future is already
   here – it’s just not very ___
   distributed.” (W. Gibson)
14 __ från Montmartre (2001)
17 low _, _ carb diet
20 afrikanskt land
21 Stormare: __ stolthet?
22 är färgglada fans?

DET SÄGS ATT vissa blir nedstämda om 
de inte klarar av att fylla i samtliga 
kryssrutor. Då borde detta tidsfördriv 
passa som handen i handsken där de 
blå känslorna tar överhanden.

25 Thors vassbåt
26 gemenskapen i kort unionsform
27 gör o till Turku 
34 laddas ner till iPhone (kortform)
35 får en del utstå
37 får en del utstå
39 bakvänd reklam?
40 palladium satt i system
41 _ Örnen (grundades 1991)

VÅGRÄTT
 1 finns på öra och krage
 5 lama och legering
11 Carl Perkins’ färgade
  skomaterial (1955)
13 “Vad ska man _ _ sig?”
  (se Klädsel, Stilguide)
15 Pearl Jam-album (1993)
16 Svenska filminstituet kort
18 “_ so in love with you,
   I’ll be forever blue.”
  (Erasure, A little respect)
19 på väska på väg till Dala Airport?
21 TLA för H2NC(CH3)2COOH
23 arsenik som som (eng.)
24 Fe4[Fe(CN)6]3
28 temat på tyska, italienska,
  norska och luxemburgiska!
29 norrländska för unplugged?
30 kompletterar Surt och Grím till
  fullständiga önamn
31 Tiger _ (1917)

32 lättar bördan till okej nivå?
33 Lena Philipssons första artistnamn
35 på _ sätt
36 ultra-high water resistance (förk.)
38 färgat öl lanserat 1959 (två ord)
42 mönstrade bästa möjliga lag
43 K:et i K2
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Vid definitiv eftersändning återsänds
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baksidan.


