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Är du laddad?

Jag hann inte mer än kliva på tåget på  
Uppsala station i somras och kasta en 
blick på min snart urladdade mobiltele-
fon innan den förfärliga sanningen gick 
upp för mig: jag hade glömt att ta med 
mig mobilladdaren på min en vecka långa 
semester! Det var lite stressande i början, 
men ganska avkopplande när batteriet väl 
var slut och man ändå inte kunde göra 
något åt den ofrivilliga isoleringen. 

I detta terminens första nummer av      
Ultunesaren vill vi hjälpa dig att vara både 
laddad och avkopplad på en och samma 
gång. Det kan behövas för att orka med 
vad man vill av nöjen, plugg och åtagan-
den i höstmörkret. Studenthälsan ger de 
bästa tipsen på hur du maxar din energi 
på sidan 19. Några med mycket energi 
är våra landskampare, som försvarade 

Sveriges och Ultunas ära när den Nord-
iska landskampen gick av stapeln på Ul-
tunae ängder 21-24 september. Om dem 
kan du läsa på sidan 4. På sidan här in-
till kan du läsa mer om att engagera sig 
i Kåren, och inne i tidningen finns en 
rapport från Kårens förmodligen hetaste 
utskott och sanningen om SLU:s mesta 
doldisstudenter. Och missa för all del inte 
mittuppslaget med den snygga guiden 
till Uppsalas nationer som vår illustratör 
Lisa gjort. Där finns många tips som kan 
bidra till att göra den här hösten riktigt, 
riktigt bra.

Är du laddad? Det är jag! 
(Och nu mera även min mobil.)

Vi vill bli fler! 

Maxa din energi!

Studenthälsan tipsar om vad som ger 
dig mer energi
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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)

Ultuna studentkår har många aktiva kårfunktionärer som 
engagerar sig i ett stort antal utskott och råd. Men vi vill bli fler! 
I kårverksamheten får du påverka, knyta kontakter, ägna dig åt 
dina intressen, lära dig något nytt, vara behövd och inte minst 
ha väldigt kul. Som kårfunktionär får du dessutom förtur på 
middagsbiljetter och annat fördelaktigt. Då Kårens verksamhet 
sträcker sig ända från utbildningsbevakning via fika- och 
pubverksamhet till bastubadande och miljöengagemang 
finns det med största sannolikhet något för dig också. På 
novemberkårmötet väljs funktionärer in i de allra flesta utskott. 
Håll utkik efter nomineringslistorna i kårhuset, eller kolla på 
Kårens hemsida för att se vilka utskott och poster som finns att 
välja på. För säkerhets skull lyfter vi här fram några lite extra.

 Akutkort
  Jourhavande ultunesare 

 Emergency card
  Union members on duty

Energi över?
 -Engagera dig i Kåren!

Studieråden
Studiebevakning är Kårens viktigaste uppgift för att säkra 
kvaliteten på utbildningen vi kommit hit för att få. Genom att 
vara med i studierådet för ditt program kan du själv vara med 
och påverka!

Ultunesaren
Information, dokumentation och underhållning. Kårens egen 
tidning fyller många funktioner, och redaktionen är ständigt 
på jakt efter fler medlemmar som vill vara med och skriva, rita, 
fotografera, layouta eller varför inte styra hela tidningen som 
redaktör.

Kårkansliet
Har du en administrativ ådra och är serviceinriktad? Då kanske 
Kårkansliet är något för dig. Där får du på lunchtid hjälpa dina 
medstudenter med kårmedlems-ärenden av alla de slag.

Detta är bara ett axplock! Fler chanser till att engagera sig kan 
du hitta på Kårens hemsida www.ultunastudentkar.se.

text Matilda elit Brink

Kårmöte

13
Oktober

24
November

Du har väl inte missat att Ultunesaren finns på nätet? 
www.ultunesaren.se

Vi vill bli fler! 

stock.xchng
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Det är  en lugn tisdagseftermiddag som jag 
beger mig ner till Kåren. Vardagen tycks ha 
återvänt för SLU-studenterna efter en mycket 
händelserik helg. Men jag är inte där för att 
studera människorna utan för att träffa den 
huvudansvarige för landskampen, Henrik 
Nordzell. 

Ingen kan ha undgått landskampen, men frågan är vad 
landskampen egentligen handlade om. Jag ber Henrik att 
berätta närmare om vad som skedde under de intensiva 
dygnen 21-24 september som landskampen pågick. Henrik 
beskriver landskampen som en stor fest där alla får en chans 
att representera sitt land, ha på sig landslagsdräkt och tävla i 
olika sporter. Det poängteras noga att tävlingarna är mer eller 
mindre seriösa och att de kännetecknas av vänskaplig rivalitet. 
landskampen återkommer varje år och är en sportinriktad 
fest som lantbruksstudenter från Sverige, Danmark, Finland 
och Norge deltar i. Den inträffar alltid under fjärde veckan på 
terminen. Deltagarna möts i många olika sporter, framförallt 
rör det sig om diverse bollsporter, racketsporter, simning, 
friidrott, men även mer naturnära sporter som hästhoppning, 
skytte, orientering och rodd. Totalt är det 13 olika grenar man 
tävlar i.

Nästan 300 kämpande nordbor
Från SLU:s sida var det endast Ultunesare som deltog och 
det ska tilläggas att danskarna kom från lantbruksfakulteten 
på Köpenhamns Universitet, vilket gör dem unika. antalet 
deltagare uppgick till 280 personer, en ganska hög siffra 
menade Henrik. Hur var då upplägget? Av vad som framgår 
av Henriks redogörelse var det tävlingar mellan kl 8 och 16 
medan det på kvällarna var olika temafester, liveband, middag 
på Kåren och även ett besök på Värmlands nation. Aktiviteterna 
var utspridda över hela Uppsala. Det var tävlingar på Fyrishov, 
Fyrisfjädern, Studenternas IP, Lundellska skolan och på Ultunas 
stolta campus. På campus skedde även inackorderingen 
av de tillresta deltagarna; danskarna och finnarna bodde i 
HVC-längan medan norrmännen fick bo i Syltahallen. Om 
norrmännen fick dra nitlotten lämnas till läsarna att begrunda. 

Stolthet, fördom och nudism
Hur gick det då för de olika länderna i landskampen? Rent 
sportsligt vann norrmännen många pokaler och flest guld. Henrik 
beskriver det som att det var ganska jämnt mellan Sverige och 

Nordiska landskampen på Ultuna
- Landskampshövdingens egen berättelse

Norge men att Sverige ändå tog hem segern totalt sätt genom 
att ha fler bra placeringar i tävlingarna. För Danmark gick det 
sämre än på bra länge, men de var inte jämförbara med finnarna 
i lågt presterande. För finnarna gick det inte särskilt bra i några 
av sportgrenarna förutom i spjutkastning, en sportslig fördom 
blev därmed bekräftad i denna tävling. Enligt Henrik brukar det 
oftast vara värdnationen som tar hem alltihop, vilket beror på 
att uppslutningen brukar vara som störst för värdnationen. Om 
danskarna var mediokra i tävlingarna var det många hos dem 
som var skickliga på att få uppmärksamhet på andra sätt. Flera 
danskar visade sig vara hängivna nudister, fast generellt sätt 
var alla danskar bara allmänt glada och bidrog på det sättet 
till att höja stämningen. Det som kännetecknade den svenska 
truppen var idel seriositet i sportgrenarna men även i vår svenska 
trupp var stämningen god, betonar Henrik. Hos de andra lagen 
kunde den nyfikne stifta bekantskap med den mytomspunna 
finska melankolin och tystlåtenheten, eller hänga med hurtiga 
norrmän. Intrycket var att deltagarnas kollektiva glädje ändå var 
det som överskuggade alla deltagarnas särpräglade beteenden. 

De svenska vikingarna var kämparlystna
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Nordiska landskampen på Ultuna
- Landskampshövdingens egen berättelse

Ett lyckat arrangemang
Responsen lät inte vänta på sig efteråt. Arrangörerna har 
fått mycket positiv respons från deltagarna. De tillresta har 
varit mycket nöjda med alltifrån boendet och maten till 
tävlingsschemat. en norrman sa att detta var den absolut 
bästa landskampen någonsin, berättar Henrik glatt. 
Intresset övergår alltmer till vad det är som står bakom detta 
arrangemang. Jag frågar därför Henrik varför han valde att bli 
Landskampshövding. Från början ville han endast arrangera 
idrottsdelen av tillställningen, men sedan blev han vald till 
hövding av övriga kommittén . För det var tillsammans med sex 
andra personer i en kommitté som han såg till att landskampen 
blev möjlig. Det som Henrik tyckte var mest intressant med 
arbetet var idrotten, tävlan mot andra, föra statistik och skapa 
spelscheman. 

Mycket slit låg bakom
Arbetet började redan i november förra året och pågick sedan 
med olika arbetsintensiva perioder fram till landskampen. Det 
var dock först efter sommaren som det började bli verkligt 
mycket att göra. Under själva landskampen var det jobb 
under hela dygnet och obefintligt med sömn som gällde för 
arrangörerna. De största utmaningarna med förberedelserna var 
enligt Henrik att räkna in tidsschemat och få folk att hjälpa 
till. Därför fick kommittén ta på sig mycket mer jobb än vad 
de hade tänkt sig. Städningen tillhörde framförallt den sysslan, 
suckar Henrik med ett leende. Det kan låta bistert men de 
lyckades ändå med att få arrangemanget att gå ihop, dessutom 
lyckades de få hjälp från folk ur gamla KM. 

Knep guldet från dansken
Så här i efterhand är Henrik mycket nöjd med arrangemanget. 
Han anser att maten och spelschemat fungerade bäst, särskilt 
spelschemat eftersom alla kunde vara med på allt då det inte 
blev några krockar mellan sportaktiviteterna. Dessutom hölls 
tidsplanen bra. På det stora hela var det många saker som 
fungerade bättre än tidigare års landskamper, anser Henrik. 
Jag frågar om han har något speciellt personligt minne från 
landskampen. Det uppstår först en tystnad. Därefter svarar 
Henrik att han framförallt minns sitt invigningstal med 
stor värme, talet som han höll inför alla deltagare nere vid 
Amfiteatern i backen mittemot U-huset. Han minns även med 
stolthet hur han knep guldet i badminton från dansken. 

Tävling och nätverkande
Mitt intryck av Henriks redogörelse är att han och alla de 
andra har haft det mycket roligt under landskampen. Han 
rekommenderar verkligen att man ska vara med i den om man 
gillar sport och tävling i allmänhet. Framförallt så är det en 
ypperlig möjlighet att skapa värdefulla kontakter med likasinnade 
från hela Norden. Kännetecknande för landskampsveckan är 
även glädje, festligheter och stor gemenskap. Henrik väljer 
att sammanfatta landskampen med tre ord; idrott, fest och 
vänner. Jag kan för min del inget annat än att hålla med efter att 
ha hört Henriks berättelse om årets Nordiska landskamp. ö 

text erik Gullers
foto tobias FotÓN Neselius

Må bästa land vinna!

Alla deltagarna samlade under invigningen

Dansk med segervittring Landskampshövdingen i egen 

hög person
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Julia PaNtHeRa Fransson
Ordförande ULS 2011

lorenzo Menichetti
  Chairman of the ULS PhD 

Student council  2011  

Represent your own instances! 
- a hot topic for discussion

Two main issues in the actual discussion are involving many 
students; the autonomy reform introduced in the Swedish 
system created the opportunity (and need) to re-discuss many 
topics that were before given as imposed from above. Among 
them is the financing of PhD studies.
 For the Swedish case the institution of Utbildningsbidrag (a 
non-working financing agreement for PhD) is seen as obsolete 
and the direction is clearly to abandon them. It has already been 
done in several Swedish universities and it seems a matter of 
time for SLU as well.
 Scholarships from abroad are instead linked to the country 
of origin. The faculty sets a lower limit to make sure that every 
student is able to live a life with all the basic grants: the lower 
limit was previously set around 8000 SEK, and it has recently 
been raised to 12000 SEK per month.
 How this regulation is reasonable is evident to everybody 
living in Sweden and knowing the cost of life here (add to this 
the fact that student’s on scholarship do not have social security). 
Still the matter is extremely controversial. 
 The intention of the faculty, in this case in agreement with 
PhD representatives, is to reach better conditions for students 
and more regular employments. However, forcing this with 
limitations imposed on situations we cannot control can 
discriminate students because of choices (or maybe the GDP?) 
of their country of origin. The balance is crucial.
 This decision to raise the standards has driven out of PhD 
education some potential students as it is expected when 
you shift equilibrium; an example is the case of Pakistan, not 
supporting new students to Sweden (though this decision is not 
just about money). The change has been done gradually, with 
conscience and responsibility. Still the case shows how complex 
this matter can be and how dangerous simple indignation can 
be: in an outer world that discriminates a lot, imposing things 
based on pure ideals can earn results opposite than what we can 
expect.

Hösten är för mig förenad med nystart. Ända sedan jag som 
åttaåring började tvåan efter ett oändligt sommarlov har jag 
älskat att köpa nya block och pennor, mappar, pärmar och att 
skriva in nya schemat i en ny blank kalender. Jag tänker att det 
är den här terminen det händer. Jag ska verkligen satsa den här 
terminen… och förväntningarna är höga. 
 Mina förväntningar har aldrig varit så höga som när jag 
började på Ultuna för fem år sedan. Blocken och pennorna 
och den nya kalendern låg i väskan (precis som när jag var åtta, 
minus kalendern) och jag såg verkligen fram emot att få börja 
min utbildning och lära känna mina nya kursare.  
 Samma förväntan som jag kände då, 2006, såg jag i 
småttingarnas ögon när jag välkomnade dem till Ultuna i aulan 
deras första dag för några veckor sedan. Förväntan byttes så klart 
snabbt ut mot ren skräck när Generalen och hans mästare gjorde 
sitt intåg och sedan följde två veckors slit för att inte väcka Jyns. 
Vilket så klart misslyckades. Fyris mörka vatten har nog aldrig 
varit så mörkt, vått och kallt…
 Innan vi visste ordet av så har nästan halva terminen gått! 
Småttingveckor och landskamp har avklarats och nu styr vi med 
full fart mot älgmiddag och novemberkårmöte. Jag kan varmt 
rekommendera dig som inte har engagerat dig förut att göra 
det. Du får inte bara goda meriter på ditt CV utan även vänner 
för livet. På novemberkårmötet utlyses massor av spännande 
befattningar, bland annat så ska en ny styrelse röstas fram. 
Håll utkik efter vallistorna, de kommer som vanligt finnas på 
Studenttorget (utanför biblioteket) och nere på Kåren. 

Varmt välkomna till en ny höst, fylld av nya vänner, kalendrar 
och energi!

Energisk nystart

stock.xchng
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Att sitta i kårstyrelsen ger erfarenheter och 
meriter som du kommer ha stor nytta av, 
förmodligen resten av ditt liv. Du sitter på 
din befattning ett år och jobbar tillsammans 
med de andra i styrelsen mot gemensamma 
mål, men även på egen hand inom ditt 
ansvarsområde. Det roligaste med att vara 
med i styrelsen? Att du får mycket ansvar, 
och mer övergripande ansvar. Ansvaret 
innebär förstås mycket jobb, men mest av allt 
har du riktigt roligt! 

Nedan följer en beskrivning av de olika befattningarna i 
styrelsen. Fundera på var just du skulle kunna fungera. För att 
söka till en befattning skriver du upp dig på vallistorna som 
placeras ut på Kåren och på studenttorget (utanför biblioteket). 
Sök till kårstyrelsen!

Ordförande
Som ordförande är du heltidsarvoderad, det betyder att du 
behöver ta ett års studieuppehåll. Du har det övergripande 
ansvaret för Kårens verksamhet och leder styrelsens arbete. 
Ordföranden ansvarar även för en stor del av Kårens kontakt 
med omvärlden och sitter som studentrepresentant i tre 
nämnder på SLU. 
 ”Som ordförande bör du kunna hålla mycket i huvudet 
samtidigt. Du behöver vara lyhörd och tydlig och kunna sätta 
ner foten om det behövs. Du ska dessutom vara beredd på att 
stå en hel del i rampljuset på fester och andra tillställningar. 
Det är absolut det mest lärorika året i mitt liv hittills, och det 
roligaste!” – Julia  PANTHERA Fransson, ordförande 2011.

Vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor
Även som vice ordförande är du heltidsarvoderad och har 
därmed studieuppehåll. Du ansvarar för alla utbildningsfrågor 
som kommer upp och leder de sex studierådens arbete. Du 
sitter som studentrepresentant i ett tiotal nämnder i SLU. 
 ”Som ansvarig för utbildningsfrågor är den största utmaningen 
de mängder av möteshandlingar du måste sålla bland, det kan 
vara svårt att avgöra vad som måste läsas noggrant. Det absolut 
roligaste är när du med god lobbying och bra argument lyckas 
vända en fråga till studenternas fördel. Dessutom är det väldigt 
roligt att kunna hjälpa studenter som har hamnat i kläm av 
någon anledning.” – Maria JUSTITIA Karlsson, vice ordförande 
med ansvar för utbildningsfrågor 2011.

Vill du sitta i styrelsen nästa år?

Ansvarig för studiesociala frågor
Som ansvarig för studiesociala frågor ingår det i dina 
arbetsuppgifter att se till att studenterna trivs under sin 
studietid. Du jobbar med frågor som rör studiemedel, boende, 
jämlikhet och lika villkor samt hälsa. Du sitter som representant 
i ett antal utskott och styrelser, till exempel i Studenthälsan och 
Trafiksäkerhetsrådet. 
 ”Som studiesocialt ansvarig är det viktigt att du är öppen 
och social och är en omtänksam person. Det är en ganska fri 
befattning, du kan driva de frågor som du tycker är intressanta. 
Det är roligt att kunna ha stor påverkan på ärenden och besluta 
om saker som rör studenterna direkt.” – Erik Olsson, ansvarig 
för studiesociala frågor 2011.

Ansvarig för näringslivs- och
omvärldskontakter
Som ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakter är du den 
som sköter kontakten med de företag och organisationer som 
finns runt kåren. Du är ordförande i Näringslivsutskottet, som 
fungerar som en länk mellan ULS studenter och näringslivet. 
Arbetet kan handla om att söka sponsorer, förhandla om 
kontrakt och ordna lunchföreläsningar. 
 ”Som ansvarig för Kårens näringslivskontakter är det viktigt 
att du inte är rädd för att lyfta telefonen, eftersom du har 
mycket direktkontakt med representanter från företag och 
organisationer. Du bör även kunna leda ett ganska stort utskott 
och ha förmågan att kunna göra mycket samtidigt. Det absolut 
roligaste är det nätverk som jag har byggt upp, både internt 
och externt.” – Johan Andersson, ansvarig för näringslivs- och 
omvärldskontakter 2011.

Styrelseuppdraget är både utvecklande och festligt
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foto Malin oPal Karlsson

Alumnen
Namn: Erik HÅTT Alm
Program och inskrivningsår: LARK, inskriven 2003
Jobbar nu: Landskapsarkitekt på Vectura Consulting i Uppsala

Om jobbet
Mitt arbete på  Vectura innebär att jag ständigt  arbetar i  ett flertal projekt runt om i landet. 
Eftersom  Vectura specialiserar sig på infrastruktur har jag jobbat mycket med olika typer av 
väg- och järnvägsprojekt,  både storskaliga och mindre. Under mina snart tre år  i företaget har 
jag arbetat med allt från små rondeller och stadsgator till nya resecentrum och motorvägar. Tack vare 
att utbildningen på Ultuna ger en bred kompetens så har jag har även varit med och ritat på både 
en skolgård och en stadspark. Ingen dag är den andra lik. Som landskapsarkitekt arbetar man med 

att ge en plats en estetiskt tilltalande gestaltning, samtidigt som hundratals andra förutsättningar ska samverka i utformningen. Det är 
just denna kreativa process mixat med de varierande arbetsuppgifterna som gör att jag trivs så bra med mitt arbete.
 
Något jag tagit med mig från studentlivet
Genom att ha medverkat i ett flertal spex och varit näringslivsansvarig i kårstyrelsen har jag lärt mig mycket om gruppdynamik, såsom 
att när en grupp driftiga människor arbetar mot ett gemensamt mål finns det nästan inga hinder som är för stora. Ett bra exempel på 
detta är när vi drog igång näringslivsdagen efter att den legat nere i många år. Det var jättemycket arbete i flera månader inför den 
dagen, men alla i näringslivsutskottet gjorde ett fantastiskt jobb och dagen blev riktigt lyckad.  
 
Minnen från SLU/Kåren
Jag har många härliga minnen från Ultunatiden, men några står så klart ut lite extra. Småttingveckorna, Parisexkursionen, 
BastU-kryssningarna till Finland, för att nämna några. Något som verkligen etsat sig fast är «Ishotellskursen» 2006, när vi var uppe i 
Jukkasjärvi veckan före jul och byggde utemiljön vid Ishotellets entré. Vi hackade is och snö i 10-12 timmar per dag, i 30-gradig kyla, 
men det blev faktiskt riktigt bra till slut. Som tack för hjälpen fick vi sova sista natten i hotellets sviter. Svalt, men ett minne för livet! ö

Vill du sitta i styrelsen nästa år? Sekreterare
Sekreteraren skriver protokoll på alla styrelse- och kårmöten 
och ansvarar tillsammans med ordförande för alla Kårens 
stipendier. Du sköter bokningarna till Arons hus och ansvarar 
för att uthyrningarna flyter smidigt. Det är på ditt ansvar att 
dokumentationen om allt som händer på Kåren finns tillgänglig 
för nästa generation kårfunktionärer.
 ”Som sekreterare bör du vara strukturerad och ordningsam 
(det är en del papper att hålla reda på!). Att ta tag i uppgifter 
och inte skjuta dem framför sig är en annan egenskap som kan 
komma väl till pass. Ta chansen och sök till styrelsen, jag har 
inte ångrat det en sekund.”  – Beatrice Ramnerö, sekreterare 
2011.

Kassör
Som kassör har du ansvar för ULS ekonomi. I arbetet ingår 
att betala fakturor, arvoden, skatt och arbetsgivaravgifter 
samt att skicka fakturor. Du ansvarar även för att bokföra 
alla affärshändelser och upprätta årsbokslut. Befattningen är 

arvoderad på 25 %. 
 ”Som kassör är det viktigt att du är ordningssam och sköter 
ditt arbete löpande. Det är en fantastisk chans att få praktisk 
erfarenhet av ekonomyrket och det är otroligt lärorikt.” – 
Marcus POWERSHIFT Hallenberg, kassör 2011. 

Informationsansvarig
Som informationsansvarig har du bland annat uppgiften 
att hålla kårens hemsida uppdaterad och förse alla Kårens 
medlemmar med information genom nyhetsbrev och andra 
utskick. Du jobbar mycket med att producera tryckt och 
digitalt material, där studieblocket, kårboken och infofoldrar 
ingår. Du är dessutom ordförande i verksamhetsområdet Kansli 
och info och för Marknadsföringsutskottet. 
 ”Som informationsansvarig bör du vara nyfiken och tycka 
om att leta upp och dela med dig av information. Det är 
även en fördel om du tycker om att layouta och att paketera 
information i snyggt format.” – Tobias FOTÓN Neselius, 
informationsansvarig 2011.  ö

text UlS styrelse
foto Joel Åstrand
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Two PhD-councils, ULS’s and VMF’s arranged 
a gender equality day the 11th of May this 
spring. With this as inspiration, I write this 
text, hoping for you to react, for example 
at the Facebook group “ULS PhD student 
council 2011”. So, why discuss gender 
equality? To raise awareness, to become 
aware of our actions, to become aware of the 
environment creating the actions, to change 
that environment, if we choose to.

Gender is a complex factor, hard to entangle from other factors 
that define people and people’s actions. I am short, maybe 
because I am a woman. I tend to speak in a weak and light 
voice, partly because of my physical capacity, but also out of 
habit, all of it possibly, but not necessarily, because I am a 
woman. I feel that it is hard to claim my space, in a seminar 
and also sometimes with my supervisors. Is this because of my 
physics? And because women are taught by the environment to 
care for the group, while men are encouraged to fight his way 
through? Or is it “just me”, my individual choices? What is 
“me” and what is my gender… In the same way that I let myself 
be invisible, I know that I at least sometimes listen with higher 
attention to the man speaking than the woman, maybe because 
of his higher confidence?

Language – another barrier 
But gender is only one factor influencing actions between 
people. Language is another, both the words and the “world” 
of references, humour etc. that people from similar origin 
share. Unsure whether a foreign colleague will understand my 
joke or not, I tell it in my own language, to my countrymen. 

Equality – an issue for you

More concretely this can result in Swedish chatting before the 
meeting starts, while colleagues from India or France sit waiting 
in the same room, or segregation between nationalities in the 
lunchroom. 

At the bottom of the scale
Another crucial factor is formal position. Commonly the 
professors get the first and fullest attention in discussions. 
Nothing to be surprised by and maybe what we want. But the 
same “force” puts PhD’s at the lowest attention scale, unless 
they can “fight their way” through the different factors of 
position, language barriers and gender. Or, is this only due to 
knowledge? Do you say something if you know what to say? Is 
interaction between people really so simple and fair? At least 
for me it is more than knowledge that stops me from talking 
in the seminars. What more factors are there? I’m sure there’s 
a bunch… 

A philosophical question
Behaviour and choices can be explained from the person’s 
individuality. But it is also possible to understand a person’s 
actions from the surrounding environment. In this way we can 
blame the individual for its choices, but also the environment 
for providing the ground on which the individual make its 
choices. But, is an unaware choice really a choice? In fact, a 
person can only be responsible when fully aware of the choice. 
In what ways am I creating the circumstances for other people’s 
actions? 

Categorisations
Maybe everything is about becoming aware. Become aware of 
the simplifications and categorisations that we use. They are 
useful, and to some extent crucial for our survival. However, 
there is always a risk when simplifying things: if we use the 
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categories without being aware of them, and without “up-
dating” them to new circumstances we will miss important 
aspects. Life is not stiff as we make it in our categorisations, life 
changes all the time. 

Awareness is the key
What do we put in the categories “male” and “female”? Are 
these up-to-date and do we need them at all? Certainly not in 
the research environment! But we still use them. How could 
we not? They have been a part of human interaction for so 

long, and humans are very keen on habits and a bit afraid of 
changes… or, do we want to change? Do we prefer being aware? 
Would we prefer to be able to act from our personal capacity 
rather than from circumstances created by our environment 
and stiff categorisations? To be able to act through awareness we 
have to become aware, simple as that.

By the way, check out SLU’s gender equality-project “Equal 
opportunities”, or “Lika villkor”. ö

text & illustration Stina Bengtsson

text Matilda elit Brink
illustration nästa uppslag lisa ernerfeldt

Nationsguide - Höstens höjdpunkter

Gotlands nation
Missa inte: Lammskallegasquen 26 november är Uppsalas 
äldsta nu levande gasque, som har haft samma meny alla 63 
åren. En riktig Uppsalaklassiker helt enkelt!

Gästrike-Hälsinge nation
Missa inte: Nationen som i år firar 200-årsjubiléet av 
sammanslagningen av Gästrike och Hälsinge nationer har en 
grym söndagsbrunch som ingen riskerar att gå hungrig ifrån.

Göteborgs nation
Missa inte: Skelettgasquen 22 oktober, för att hedra minnet av 
en man som donerat sin kropp till nationen, kan vara det mest 
skruvade du upplevt denna höst.

Kalmar nation
Missa inte: Nya Berlininspirerade klubbkonceptet Plattenbau 
debuterar 15 oktober.

Norrlands nation
Missa inte: Jazza loss till storbandsmusik eller titta bara 
avundsjukt på andra som har dansens gåva, en gång i månaden 
på Norrlands.

Smålands nation
Missa inte: Nationsorkestern Glasblåsarna har återuppstått! 
Leta fram hornet och gör dem sällskap på repetitionerna på 
måndagskvällarna.

Festligheter på Kåren i all ära, men ibland kan det 
vara roligt att beblanda sig med stadsfolket på nationerna 
i Uppsala också. 
 Låt Ultunesaren guida dig bland nationshusen med 
hjälp av kartan på nästa uppslag (varför inte riva ut och 
ta med på nästa pubrunda?) och få tips om vad som är på 
gång. Vi har frågat runt för att ta reda på vad man absolut 
inte får missa på Uppsalas nationer i höst.

Stockholms nation
Missa inte: På Luccegasquen 3 december kommer en än så 
länge hemlig artist att bjuda på fantastisk underhållning.

Södermanland-Nerikes nation
Missa inte: Ärtsoppa och våfflor värmer en frusen studentsjäl 
och piggar upp i torsdagstristessen.

Värmlands nation
Missa inte: Maskeradgasken 29 oktober.

Västgöta nation
Missa inte: Mat med sydeuropeiska influenser, linneservetter 
och levande ljus på VG:s restaurang Boule de Suif är en riktig 
stämningshöjare en torsdagskväll.

Västmanlands-Dala nation 
Missa inte: Höstens nyhet på V-Dala, lunchservering på 
vardagarna som utlovar ”Väldigt god mat!”.

Uplands nation
Missa inte: Uplands söndagsrestaurang Indo-Pak som serverar 
mat från, ja, Indien och Pakistan. Det krävs inget nationsleg, 
så det är bara att förvarna smaklökarna och boka in ett besök!

Östgöta nation
Missa inte: Baklängesgasquen 15 oktober med temat ”Under 
ytan” kommer bli en garanterat avig upplevelse. ö

stock.xchng

stock.xchng



12 

2. Uplands

9. Värmlands10. Smålands

12. Kalmar

1. Västmanlands-Dala 

13. Göteborgs

11. Södermanland-Nerikes

8.

10.

11.

13.12.

1.
2.



13

3. Gotlands

4. Norrlands

5. Västgöta

8. Stockholms 7. Östgöta

6. Gästrike-Hälsinge

4.
5.

6.

7.

8.

9.

3.

ka
rt

a 
M

ap
 d

at
a 

©
 o

pe
nS

tr
ee

tM
ap

 c
on

tr
ib

ut
or

s,
 C

C
-B

Y-
Sa



Elin ”Räven” Jansson
Anna DANZANT Karlsson
Niclas MAJOR Eserup
Therese Fernqvist
Erik Jönsson
Christine Källman
Martin Köhlerstrand
Pernilla Digréus
Carolina Ilbäck
Emma Wass
Johan Gottfridsson
Emma HOPPA Tylstedt
Oscar FAMOOSE Johansson
Christine Jonsson
Elin Olsson
Davida BELLADONNA Marby

För de som vill bjuda med extragäster finns info i balpärmen. 
Anmälan görs i balpärmen som ligger i kårkansliet eller via mail till 
uls_bal@stud.slu.se. 
 Mer information finns i balpärmen. Kårens hemsida kommer även 
uppdateras allt eftersom. 

Madeleine Axelsson
Matilda ELIT Brink
Viveca Orve
Elin Palander
Christian Ekholm
Johan Hermelin
Johan Röhfors
Maria Andersson
Emma Mellgren
Karolina Thorell 
Marlene Boström
Mattias Gotting
Fredrik Grönvall
Maria Carlsson
Elina Matsdotter
Carl-Henrik Ljung

Gustaf Magnusson-Kroon
Johanna Berg-Johansson
Mikaela CIDER Jardstedt
Fennia WILL Carlander
Anna Friis 
Linnea Hannebo
Hannes Rydmark
Alexander Agerberg 
Amelie Gottfridsson
Rebecca Wärnbring
Hanna Persson
Malin Wirf
Lisa Fagerson
Therese Westerback
Henrik FLÄSH Hansson
Ida Svensson

 

Stort grattis
till alla examenstagare vårterminen 2011!

Tack till alla som deltog under Vårbalen 2011 och gjorde den till vad den var: 

Ännu en gång: 

Angelica Ericsson
Jenny WHIPPA Karlsson
Nina Mogren
Robert KALIBEER Ekholm
Sofia Hollstedt
Gabriella Foschi
Carl-Martin Andersson
Anna Skogar
Karin Lothigius
Josefin Eriksson
Josefin Back
Frida Johansson
Anna Ivarsson
Elisabeth Wahlstedt 
Carolina Berglund

Luciabal - 10 december 2011

Tid – Högtidsstund kl 16.00 i aulan. Fördrink 17dk

Pris – 500 kr

Klädsel – Högtidsdräkt
Sista dag för anmälan, betalning och 
högtidsversinlämning är 10 november. 

Vid frågor, kontakta balmästeriet. 
Balmästare Karin Bothén 070-393 09 59

stock.xchng

stock.xchng

Ultuna Näringslivsdag 2011 
16 november på Loftet

Möt näringslivet, ta del av föreläsningar, tävlingar, företagsfika och 
middag med företagen.

Välkomna!
Här visas ett urval av företagen på mässan:

 Ultuna Näringslivsdag 2011
Kontakt: uls_und@stud.slu.se
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Luciabal - 10 december 2011

Ultuna Näringslivsdag 2011 
16 november på Loftet

Möt näringslivet, ta del av föreläsningar, tävlingar, företagsfika och 
middag med företagen.

Välkomna!
Här visas ett urval av företagen på mässan:

 Ultuna Näringslivsdag 2011
Kontakt: uls_und@stud.slu.se
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Nu när ”nätterna bli långa och kölden sätter in” planerar 
vi ett antal lättklädda och mysiga bastukvällar på Ultuna 
dit alla är välkomna. Självklart är det inget krav på 
lättkläddheten, men det blir smidigast så. Förfriskningar 
av alla dess slag är obligatoriskt då mycket vätska frigörs 
vid bastandet och vi inte vill att någon student ska gå 
samma öde till mötes som finalisterna i bastu-VM 2010. 
 Då bastun har varit stängd under Syltahallens renovering 
har vi inte haft möjlighet till många bastukvällar förra 
terminen. Därför gör vi nu en rivstart denna termin och 
hoppas på att så många som möjligt hänger med i svängarna! 
 Vi hoppas på att i framtiden skaffa oss en egen badtunna och 
en nyrenoverad fristående bastu som endast tillhör Kåren och 
som kårmedlemmar fritt ska få använda. Vi arbetar även för att 
Kårens medlemmar ska komma varandra så nära som möjligt, 
vilket inte går att undvika i en trång och varm bastu. 
 Bastuutskottet har funnits väldigt länge i Kåren och är en 
del av verksamhetsområdet Ceremoni och tradition. Vi har 
även ett antal pubar under året och är mycket aktiva under 
Småttingveckorna.

BastU
Svettas med Bastuutskottet

text & foto Julia PaNtHeRa Franssontext & foto BastU

Tycker du om svettiga, varma, heta miljöer? 
Då har du kommit helt rätt! BastU är 
uteslutande det hetaste utskottet på Kåren - 
på en lav nära dig! 

För information om våra bastukvällar, skicka ett e-mail till 
uls_bast@stud.slu.se. ö

Under invigningen av Lövsta Kött den 23 
augusti sa SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse 
att slakteriet är en viktig komponent och 
ett viktigt komplement i SLU:s satsning på 
anläggningar för forskning och utbildning. 
Christer Hylander, grisbonde från Enköping, 
utbrast ”Äntligen!”.

Nu när slakteriet är i bruk arbetar ungefär 30 personer där. 
Djuren som slaktas kommer från närområdet; grisarna åker 
som längst 7 mil och nötkreaturen c:a 12 mil. Enligt VD Ulf 
Tillman blir det en mycket god tillsyn vad gäller uppfödning, 
transport och förädling. 
 Lövsta är ett av SLU:s forskningscentrum och ligger c:a 5 
km öster om Uppsala. Förutom det nyinvigda slakteriet finns 
här ett antal nybyggda djuranläggningar där det forskas på 
lantbrukets djur. 
 – Nu kommer vi kunna följa hela kedjan, vilket ger en 
unik möjlighet i universitetsvärlden, sa Kerstin Svennersten 
Sjaunja, dekanus för fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap, under invigningen. 
 Lövsta Kött är ett samverkansprojekt mellan SLU, Faringe 
kött & slakt och Andersson & Tillman. I full drift kommer 
slakteriet att producera c:a 40 ton kött i veckan och kommer ge 
närproducerade styckningsdetaljer till matbutikerna i Uppsala 
samt förse charkuteriet Andersson & Tillman med råvara. 
 För studenterna innebär detta att de inte behöver resa 30 
mil för att se hur ett slakteri fungerar. Det ger dessutom en 
unik möjlighet till examensarbeten och de 600 organ som 
årligen används i undervisningen kommer att kunna hålla en 
högre kvalitet. Anläggningen är utrustad med läktare för att 
studenterna lättare ska se vad som händer utan att behöva störa 
verksamheten. ö 

Invigning
av SLU:s storsatsning 

Lövsta Kött

Ingen invigning utan bandklippning

Varma leenden i bastun
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text SMK 2011 
foto tobias FotÓN Neselius, 

Cecilia a’KaNoN Nilsson med flera

06.00 Då alla ohvisa småttingar 
ligger nedbäddade efter en hejdundrans 
kväll på Kåren samlas vi hvisa mästare 
för att ventilera dagens aktiviteter och 
konstaterar än en gång att småtting är 
förvånansvärt och fruktansvärt ohvis. 
 08.00 Mörkret smyger så mot ljus 
och ohvisa småttingar samlas till revelj. 
Mästare äter synnerligen god frukost 
(bullar, kakor och kaffe) medan mången 
småtting dreglar och tänker på sin torra 
knäckemacka och sitt tevatten utan te (ty 
småtting lever nu på CSN).
 Mästare utför sexi stretching och L.G., 
eder välhängda mästare, gör stor succe. 
Småtting får nu också för sig att snigla 
över hela Ultunae fagra ängder. Hur ska 
detta sluta? 
 Då mycket passande låt börjar surra i 
högtalarna, Little bad girl (känn er träffade 
alla ohvisa småttingar), ställer mästarna 
iordning för storstilad uppvisning medan 
ohvisa småttingar försöker hålla takten. 
 09.00 Då katastrof i dans och 
koordination är upptäckt hos mången 
småtting skickas dessa till föreläsningar 
medan hvisa mästare går till högkvarteret 
och intar kakor, bullar, godis och annat 
smaskens småttingar försökt tämja våra 
hjärtan med. 
 17.00 Så blir klockan eftermiddag 
slagen och finbesök är på ingång. 
Veterinärer och REKÅ, med amöbor 
och reccar i följe intar de fagra ängderna. 
Mingel, dans och olika aktiviteter under-
håller oss innan vi alla styr stegen mot 
kvällens pub. Småttingarna som förstått 
kvällens avelsvärde (imponerande..!) går 
All In. 
 Då mången trött småtting styrt kosan 
hemåt eller till faddertältets inbjudande 
bädd samlas hvisa mästare över en kopp 
Urfadderdricka och summerar dagen.  
Småtting har redan dagen innan väckt 
Jyns, finns det ändå hopp kvar för dessa 
ohvisa små? ö 

Full fart i kälkbacken

Akta dig för Jynsens vrede

Klara, färdiga kälkrace!

Camp Ultunae blev blött för en del

En helt vanlig, 

mästerlig mästardag!
stock.xchng
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Fem i Tolv
Vi är många som befinner oss på SLU:s 
campus stora delar av vår vakna tid, men 
vad forskas det egentligen om vid detta 
avlånga universitet? Föreläsningsserien 
Fem i Tolv (som anordnas i samarbete 
med SLU:s kommunikationsavdelning) 
sätter fokus på spännande, aktuell 
forskning som bedrivs på SLU och det 
hela ges i ett behändigt halvtimmesformat 
med start klockan11:55. På din lunchrast 
kan du slinka in i Ultunabibliotekets 
läsrum och få dig SLU-forskning till livs 
och få chans att ställa frågor till forskaren. 
Evenemanget är helt gratis och kräver 
ingen föranmälan! 
 Höstens första Fem i Tolv gick av 
stapeln 29 september, men flera tillfällen 
återstår under hösten:
n 27 oktober: ”Fiskvård och fiske 
för en friskare Östersjö” Magnus 
Appelberg, inst. för akvatiska resurser, 
förklarar hur fiskbestånden kan påverka 
miljöförändringarna i Östersjön.
n 17 november: ”Renskötsel och 
rovdjursförvaltning” Birgitta Åhman 
berättar om knepiga avvägningar i en 
naturförvaltning som rör halva Sveriges 
yta.
n 8 december: «Kunskap eller före-
ställningar?» Håkan Tunón från CBM 
talar om vetenskap och folklig vetskap 
om biologisk mångfald.

Inspelningar av samtliga Fem i Tolv-
föredrag finns på denna sida: www.slu.se/
sv/bibliotek/om-bibl/vara-bibl/ultuna/
femitolv/ 

På biblioteket kan du låna böcker och få hjälp med 
informationssökning - det vet alla. Men vad mer? 

I takt med att behoven förändras utvecklas konstant 
nya tjänster för SLU:s studenter och forskare. Här tipsar 

vi om tre av dem.

Bibblan tipsar
- tre tjänster du kanske inte kände till

Chatta med 
SLU-biblioteket!
Om du har en snabb fråga till biblioteket, 
varför inte testa vår chatt? Chatten är 
ny för höstterminen och bibliotekarier 
på alla våra campus hjälper till att 
besvara frågorna som kommer in där. På 
bibliotekets hemsida finns en ruta där du 
kan se huruvida chatten är öppen eller ej. 
Vi försöker bemanna chatten så mycket 
som möjligt under dagen, men om den 
skulle vara stängd då du behöver hjälp 
så kan du såklart kontakta oss via e-post 
eller telefon som vanligt.
 Du hittar chatten på bibliotekets 
startsida: www.slu.se/bibliotek. ö  

Språkverkstaden
Håller du på att skriva en rapport eller 
en uppsats och behöver lite hjälp med 
språket, strukturen, vetenskaplighet eller 
annat som rör skrivandet?
 Språkverkstaden finns här för att 
hjälpa dig! Den bemannas av språkvetare 
och är tillgänglig både för svenska och 
engelska texter. Du bokar tid i förväg (på 
bib-ulsprak@slu.se) och kan skicka in ett 
textparti som du får feedback på under 
handledningen, som kan vara upp till 50 
minuter. Plats är grupprummet Rudbeck, 
ovanför Ultunabiblioteket. 
 Under hösten ser schemat ut så här:
n Handledning, engelska texter:
Tisdagar klockan 9-12 och 14-16
n Handledning, svenska texter:
Fredagar klockan 9-12

Mer info: www.slu.se/sv/bibliotek/lara/
sprakstod/sprakverkstaden-ultuna/ 

Du kan också framöver få tips om nya tjänster, resurser 
och evenemang genom att ”gilla” oss på Facebook!  

www.facebook.com/SLUUltunabiblioteket

text Ultunabiblioteket

stock.xchng

stock.xchng
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TIPS FÖR ATT FÅ ENERGI
Det finns flera enkla, sköna, roliga saker man kan göra för att 
få energi, öka mängden serotonin/dopamin i kroppen – bara 
fördelar, inga nackdelar:

•	 Frisk luft, dagsljus – gå ut och gå en halv-
timme på morgonen, det hjälper mycket. Särskilt 
viktigt under den mörka perioden. En timme i 
ljusrummet på Blåsenhus hjälper vissa.

•	 Fysisk aktivitet – förutom serotonin- och 
dopaminpåslag, hjälper fysisk aktivitet kondition, 
blodflöde och syreupptagning, vilket främjar 
tänkandet.

•	 Återhämtning – både efter fysisk och mental 
ansträngning är återhämtning och sömn centralt. 
Hjälp insomningen genom att dämpa belysningen 
och gå ner i varv på kvällen.

•	 Favoritmusik – kan ge ett enormt energitillskott.

•	 Beröring – Kramas. Klappa en katt. Var nära. 
Massera eller få massage. Beröring och närhet är 
centralt för vårt välmående.

•	 Fokus på nuet – goda samtal, meditation, 
avslappning, andningsövningar och fysisk aktivitet 
hjälper dig till total närvaro.

•	 Undvik avbrott – att börja om tar massor av 
energi. Skjut inte upp, gör färdigt så långt det går 
direkt. Stäng av mobilen. Planera din tid, sätt gränser. 
Lär dig säga nej. 

•	 Goda vänner – omge dig med människor som 
ger, undvik människor som bara tar energi. Se till att 
saker du gör för andra känns rimliga.

•	 Tankepresenter – säg något positivt till dig 
själv, tyst eller högt, varje dag. Lägg band på själv-
kritiken.

Kombinera – dansa, gå på promenad, kramas, träna tillsammans 
med goda vänner som ger dig energi tillbaka. Det är bara att 
sätta igång och tanka energi. ö

Universitetslivet är en rik flora av upplevelser – 
eget ansvar, egna beslut, ny stad, nya vänner, 
nya kunskaper, första gången hemifrån. Både 
roliga och stora utmaningar, i studier och 
privatliv. Det är viktigt att sköta om sig själv 
och inte bara sina studier. 

Studenthälsan finns för att hjälpa studenterna vid SLU och 
Uppsala universitet att må bra under sin studietid. Studenthälsan 
betonar att det är lika viktigt att ta hand om sin fysiska hälsa 
som sitt inre. Träna och sporta, men lyssna också på hur du mår. 
Ditt välmående är avgörande för att du ska klara av dina studier.

Campus1477 – en värld av träning
Motion skapar energi – viktigt under intensiva studieperioder. 
Studenthälsans träning heter Campus1477 och finns på två 
anläggningar, Blåsenhus och Science park. Stämningen är 
avslappnad, det handlar mindre om magrutor och getingmidjor, 
mer om att ha kul, träffa andra studenter och göra något som 
är bra för din hälsa. Klättring, gym, boll- och racketsport, 
spinning och massor med gruppträningspass – välj och vraka. 
Ett bra sätt att träffa andra studentgrupper. 

Ta hjälp tidigt – 
Studenthälsans mottagning
Mår du dåligt eller studierna går snett är det lätt att hamna i en 
nedåtgående spiral. Man blir stressad, kan inte fokusera, skjuter 
upp saker, kanske är rädd att tala inför andra… Har man otur 
slutar det i ångest, depression och återbetalningskrav från 
CSN. Stöd får du genom telefonrådgivning eller individuella 
samtal. Det finns också kurser och workshops, exempelvis i 
stresshantering, våga tala och öka ditt självförtroende, och mer 
studieinriktade workshops. Mottagningens personal – läkare, 
sjuksköterskor, kuratorer och psykologer – är specialiserade på 
studierelaterade problem. Studenthälsans mottagning ligger på 
Övre Slottsgatan 7. 

Ta hand om dig själv
En nedåtgående spiral kan brytas, särskilt om man tar tag i den 
tidigt. Lyssna på dig själv och dina behov, håll igång kropp och 
själ. Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas med 
dina studier. 

Studenthälsan tipsar
-Detta ger er ork

text anand Sharma, Studenthälsan

stock.xchng



20 

The first two weeks passed faster than expected and we are now 
putting all our energy to the remaining semester. Our plans are 
to make it just as exciting and fun as the start – or even better. 
The welcome week is just the start of the adventure to come. 
 The first activity we had planned was a pub crawl and when 
we arrived at Carolina Rediviva to meet up, we were happily 
surprised to see that there were a lot of people attending. We 
could barely wait to show them the nations and after a quick 
presentation we were ready to go. The time went on and before 
we knew it, it was time to go home and have a good night’s 
sleep after a successful evening. But this was just the beginning 
for the new students. The following week we arranged a guided 
tour in the city, a tour around campus and a movie night. We 
taught them to play “brännboll” and later the same week we 
arranged the pub for the night with IAAS. We dressed up in 
funny clothes and our guests could get Spanish specialities like 
paella and sangria which was a huge success.
 This year we also invited the international students to 
Småttingknäppen and Camp Ultunae and it turned out very 
well. It feels good that there are some activities that we can 
do together with the Swedish newcomers, especially since 
everybody seem to appreciate it. We got a lot of laughs when 
people tried to climb the soapy hill during Camp Ultunae. ö

The International committee summarizes 
the first part of the new semester

What’s up, Sweden?

It all started the 25th of August. We were all 
excited of meeting the new international 
students and I guess the newcomers were 
even more excited than we were. We had spent 
a lot of time planning the welcome activities 
and it was hard to realize that something that 
had felt so distant now were knocking on the 
door.  Even though we were nervous about 
what was going to happen it turned out to 
be better than our expectations.  

The International Committee is ready for the pub.

One of the teams that participated at Camp Ultunae

Trying to reach the bucket at the top of the soapy hill

The welcome week is 

just the start of the 

adventure to come!

text & foto international Committee 
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Köp kursboken via Kåren

ES-studenterna är en salig blandning studenter med skiftande 
intressen. Några är matte- och fysiknördar, andra är riktiga    
miljönissar medan vissa bara är allmänt energirika. Gemensamt 
för alla ES-studenter är att de brinner för energifrågor som  
”Vilken är den bästa solcellstekniken?”, ”Hur ska de fossila 
bränslena i transportsektorn ersättas?”eller ”När tar oljan slut?”.
 Energisystemprogrammet innehåller klassiska ingenjörs- 
kurser såsom mekanik och hållfasthetslära men även mer      
miljöinriktade kurser som livscykelanalys eller energisystemens 
miljöpåverkan. De två sista åren inriktar sig studenterna mot 
olika energislag såsom vindkraft, solenergi, vattenkraft med 
mera. Är man mer intresserad av energi i förhållande till politik, 
ekonomi och samhälle finns kurser som energihandel, energi-
säkerhet, miljörätt och miljöekonomi. På SLU läses främst de 
miljöinriktade kurserna och fördjupningskurserna i bioenergi. 

I regel undviker jag att handla hos Student- och 
Akademibokhandeln inne i Uppsala, eftersom de är dyrast. 
Istället kollar jag priserna på Bokus, Adlibris och Lycknis 
hemsidor. Oftast faller jag för Lycknis, som frestar med lägst 
priser. Dessvärre har det hänt att jag har handlat från deras 
internetbutik, trots att böckerna inte funnits på lager. En 
snålhet som har straffat sig med att jag fortfarande efter halva 
kursen väntar på brevbäraren.
 Nyligen upptäckte jag att det går att köpa begagnat från 
Lycknis och kurslitteratur.se. Hittills har det resulterat i en bok 
till ett bra pris, men med en dryg frakt. Ett sätt som låter bra är 
att köpa från äldre studenter. Men är det helt socialt accepterat 
att ragga upp dem bara för att komma åt deras böcker? 
 Billigast är självfallet att låna från biblioteket. Tyvärr betyder 
det att samma dag som litteraturlistan ges ut, är kölistan redan 

Energisystem 
Uppsalas energirikaste utbildning?

text Maria Johansson

Det breda utbudet av kurser syftar till att ge en helhetsbild av 
samhällets energiförsörjning och hur energi kan bidra till en 
hållbar utveckling.
 Programmet startade år 2000 och det finns idag färdiga civil-
ingenjörer i energisystem på mängder av arbetsplatser. Teknik-
konsultföretag som ÅF och Sweco är populära arbetsgivare, 
liksom energibolag som Vattenfall och E.ON, men även    
myndigheter och olika teknikutvecklande företag har behov av 
en och annan ES-student.
 Så nästa gång du ser en stor grupp studenter du inte känner 
igen, kan det vara ES-studenterna. Att du inte ser dem så ofta 
behöver inte bara bero på att de är på Ångströmslaboratoriet en 
stor del av studietiden. De kan också ha svårt att slita sig från 
sitt nya favoritsällskapsspel, PowerGrid. ö

lång. Vidare är det få kurser som endast pågår under 30 dagar, 
och det är svårt att klara mattetentan när övningsboken har fått 
återlämningskrav. Något jag har lärt mig av erfarenhet.
 För att ni ska slippa liknande situationer, vill jag lyfta fram 
de två möjligheterna att köpa begagnad litteratur via Kåren. 
För det första säljer Kommis använda böcker mot en provision. 
För det andra går det att hitta böcker på kårhemsidans köp 
och sälj-forum.  Om de båda sätten skulle få tillräckligt många 
användare skulle vi studenter enkelt kunna hitta den litteratur 
som förekommer på Ultuna.  Det till bra priser och utan 
fraktkostnader.
 I väntan på att fler ska köpa och sälja sina böcker via Kåren 
får jag fortsätta köpa litteraturen på nätet. Min bokhylla ser 
åtminstone akademisk ut. ö

Välkommen Världsförbättrare! Det var universitetets välkomstslogan till årets småttingar. Några 
av alla småttingar är de c:a 70 nya studenterna på civilingenjörsprogrammet i energisystem. 
Eventuellt kommer du inte att märka av dem så mycket då ungefär hälften av programmets 
undervisning sker vid Uppsala Universitet. Eftersom detta nummer av Ultunesaren har 
energitema tänkte vi passa på att presentera dessa, annars lätt bortglömda, studenter – några 
av SLU:s världsförbättrare.

text Madelene Casselbrant 
foto Karolina Göranzon

Jag är inte ensam om att vid kursstart fundera på om jag ska köpa 
kurslitteraturen eller inte. Därför vill jag trycka på ett perfekt sätt 
för Ultunesare att skaffa sig böckerna till ett bättre pris, nämligen 
att köpa dem begagnade genom Kåren, och då slippa sådant som 
brukar hända mig när jag försöker få tag på böckerna.
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Vill du VARA MEd OCH TÄVlA?

Kasta om bokstäverna i de gula rutorna och 
sänd lösningen till ultunesaren@stud.slu.se 
eller Ultunesaren, Box 7074, 750 07 uppsala. 
En lycklig vinnare får den senaste volymen av 
National nyckeln. Vi behöver ditt svar senast 
15 november, 2011. Lycka till!

lOdRÄTT
 1 får man Haris bebis?
 2 dess energivärde motsvarar 4184 J
 3 struntprat
 4 tar man tur med eka med?
 5 IOGT-___
 6 energienh. för sprängverkan 
 7 är komiker
 8 väldig ulv i nordisk mytologi
 9 äggantal
10 bör väl ändå ges bort med
  batterier som energikälla?
11 vårdinrättning granne med UmU
13 “Arrête de  ^   !” Détective John
  Kimble, Un flic à la maternelle
17 introducerade reklam-t-shirten
  i Sverige 1972
19 ädelsten
20 energin i pålle?
24 Sixtinska kapellets “målarduk”
25 sjukdomstillstånd i Piteå?
28 2 MJ
30 org. som stämmer mp3-nerladdare
31 Opus __
34 får tagen norsk bränslesmugglare
  minsann betala
35 utdöd surfteknik?
37 “Everybody wants to be a kung fu
  master, but ____.” [chatförk.]
38 Perpetual motion squad på t-shirt
  i tv:s Big Bang Theory
40 World Journalism Institute kort
45 storstad
47 brukar västsibirisk bonde i deltat?
48 vallas inte i skogen
50 borde väl frontfiguren kallas i
  älvdalskt dansband?
53 Zivas halvbror i NCIS
56 vodkasort
58 gör erone triangulärt chokladig?
59 vanligtvis natriumkarbonat
60 förenar Närpes gymnastikförening
  och Norges golfforbund
61 __ and tonic
65 skyddar vandrare från stormby
66 Alien _. Predator (2004)

VågRÄTT
 2 den har debatterats sedan starten
12 “Water’s not boiling properly
  for the f*%#¤ing pasta, I call away
  a spaghetti and a f*%#¤ing sea
  bass, I get ______ as a little gift I
  don’t f*%#¤ing need!”
   /Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen
14 inte direkt
15 Mg3Si4O10(OH)2 för amerikan 
16 sätts in i tidningen i hopp om träff
18 HI-hej
20 temat för britt
21 trädet Vasa och Sparbanken delar
22 förespråkade icke-våld
23 Lykke, Jet eller Miss
25 tjeckens huvudstad
26 helium
27 mineral i lämplig storlek
29 ___, en, fura, fura, en
  (telefonnumret till skogvaktaren) 
32 prisbelönt malayalamsk förf.

konstruktör: dl

dET SÄgS ATT energi inte kan förstöras eller 
skapas utan bara omvandlas från en form till 
en annan. Det är ännu okänt vilken energi 
som enerverande kryss lösande omvandlas 

TERMOdynAMikEnS föRSTA HuVudSATS
till, men vi hoppas att den är en ännu okänd 
förnyelsebar variant. Här söker vi dock tre 
välkända och nynnbara energikällor.

33 gör naturlig logaritm till
  engelsk armbåge
36 läggs i vatten för svalkande dryck
39 elenheter (på räkning)
41 skytte till sjöss?
42 dricks i tysk religiös församling?
43 syre, svavel och kväve
44 real-time clock i t.ex. EXAFS-data
46 japansk soppa
48 berättade
49 bokstavsformad bjälke
51 vankar snart den som gått an?
52 en sådan kan man få något om
54 svarsmöjlighet i folkomröstning
55 energi för vandrares kök
57 arealers
60 har ett exakt antal protoner
  och neutroner
62 grekisk styrketår
63 gör xal till bindemedel
64 tas från munnen i Grekland?
67 energi för plan

MEd SPEl SOM 
TidSföRdRiV

I förra numret gällde 
det att spela ut sina 
korsordskort rätt, då 
hela krysset kretsade 
kring brädspel, brick-
spel, kortspel och 
tärningsspel.
 Bland lösningarna 
återfanns såväl nya 
klassiker som CARCAS-
SOnnE (L21) och AlHAM-
BRA (L18), som nygamla 
däribland TRAVSPElET 
(L24) och dRAkBORgEn 
(L23), samt dito från 
anno dazumal inklusive 
TJuV OCH POliS (V24 & 
V51) samt RiSk (V68).
 Bland de övriga 
lösningarna ställde 
nog den polycykliska 
cykloalkanen AdAMAn-
TAn (V26) och de ett 
gäng cypress orv försedda 
EnliAR (V72) till mest 
oreda i kryssrutorna.
 Den som ändå 
lyckades med den trip-
pla bedriften att lösa 
korsordet, skicka in det 
i tid och dessutom bli 
dragen som vinnare var 
ingen annan än Maria 
Schück, uppsala. Grat-
tis till vinsten - vi hop-
pas att den hjälper till i 
markväxtstudierna! ö

kluREndREJERiET®

miniiOCH

duBBElgRuBBEl

Om du fortfarande un-
drar vilka de rätta lösn-
ingarna var i sommarens 
absolut svåraste bryderi 
är du inte ensam!
 Det har ännu inte 
dykt upp någon rätt 
lösning i varken Dubbel-
grubbel eller Kluren-
drejeriet® minii! Detta 
betyder att tävlingen är 
fortfarande öppen. Leta 
reda på förra numret 
eller gå in på hemsidan 
och lös away! Lycka till!

?

!
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Sköt dina bankärenden enkelt. 
Ladda upp med smarta tjänster så du kan njuta av vardagen.

Du är välkommen till oss så ska vi berätta hur din vardagsekonomi kan bli enklare  
genom att bli Nyckelkund. Vi vill också gärna visa dig Mobilbanken och hur enkelt  
du kan sköta dina bankärenden. 

www.swedbank.se eller besök något av våra Swedbank kontor i Uppsala.
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Sköt dina bankärenden enkelt. 
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Hej student, 
hos oss finns  
möjligheterna!

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

Besök www.lrfkonsult.se för mer information.

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

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

POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

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


