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Ljus i decembermörkret

Anna diAmANt Samuelsson
Redaktör 2010

Spår, Val, Upp i det blå och Ljus. 
Ja, ni känner igen säkert igen de teman 
som Ultunesaren haft under det gångna 
året. Mitt år som redaktör är nu snart 
till ända och när jag ser tillbaka kan jag 
konstatera att det har varit ett roligt och 
lärorikt år.
 Jag vill passa på att framföra ett stort 
tack till min redaktion, som har gjort ett 
fantastiskt arbete när det gäller layout, 
korrekturläsning, illustrationer, foton 
och skrivande. Utan er insats skulle det 
inte ha blivit någon tidning. Det är också 
roligt att så många av Kårens utskott har 
medverkat i tidningen genom att skriva 
själva eller bli intervjuade.
 Nu närmar sig julen och för-
hoppningsvis kommer marken att vara 
täckt av vit och gnistrande snö den 24:e. 
Fram till dess, nu när decembermörkret 
är påtagligt, passar det ju bra att läsa om 
sådant som hör julen till. Ida berättar 
om ljusstöpning på sidan 4, något som 
nog inte alla i vår generation har varit 
med om. Glögg och pepparkakor däremot är som bekant vanligare och ett glöggtest hittar du 
på sidan 10. Vi har dessutom en kanadensisk utbytesstudent som gästskribent i det här numret, 
och hans tankar om Ultuna finns på sidan 12. Ultuna rollspelsklubb berättar om konventet 
de arrangerade på Kåren och Christine från ULS IF redogör för ultunesarnas kämpaglöd i den 
nordiska landskampen i år.
 
Med hopp om att vi ses nästa år på Kåren vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!
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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
(Inspektor) 
Daniel Kvist   073-59 32 123 
(Hufvudfadder)

Akutkort/ Emergency card
Jourhavande ultunesare / Union members on duty

Missa inte 

Ultunas luciatåg

Ultunesaren söker
nya medarbetare

13 december kl. 07.15 i dansdelen på Kåren 
 

Om du missar detta tillfälle får du en ny chans kl. 13.00 
på studenttorget utanför biblioteket.

Vill du vara med? 
Hör då av dig till ultunesaren@stud.slu.se
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Alla är välkomna oavsett 
förkunskaper!

stock.xchng
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Det lackar mot jul och alla traditioner, 
plikter, ekonomiska nederlag, flottiga 
köttbullar, besvikna syskon och 
glöggfrynta släktingar det kan innebära. 
Mörkret sveper in över landskapet allt 
tidigare om dagarna och 
för att överleva det 
tänds alla former av ljus. 
En av möjligheterna 
som uppenbarar sig är 
tändandet av stearinljus. 
 De är kanske inte det 
mest upplysande, men skapar en varm, 
inbjudande atmosfär i det kalla, hårda 
vintermörkret.  Ljusen som brinner allra 
mysigast är så klart de man stöpt själv.
 Den konstruktion som krävs för 
ljusstöpning är dock aningen omständlig. 
Först krävs det ett varmt vattenbad, samt 
ett högt kärl placerat i detta. Det höga 
kärlet ska innehålla varmt vatten upp till 
c:a 7-8 cm från kanten. Ovanpå detta 

text ida Pettersson
foto Anna diAmANt Samuelsson

Varje år var det lika kul 
att se de smala vekarna 
bli allt tjockare av stearin 
för att i slutet av kvällen 
blivit riktiga ljus

Ljusstöpning 
- en lysande tradition

vattenlager flyter stearinet. Vekarna skall 
klippas i lagom längd; den längden du 
vill ha dina ljus gånger två, samt lite extra. 
Dessa långa vekar läggs över pinnar så att 
de hänger ner på vardera sidan. Vekarna 

ska sedan doppas i stearin. 
Efter det hängs de för 
att stelna några minuter 
innan de kan doppas igen. 
Ljusstöpning tar således 
sin lilla tid. Men, den 

som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge. Eller var det att han alltid fick vänta 
för länge? 
 Hemma hos mig var ljusstöperi ett 
återkommande inslag i senhösten, då min 
mors arbetskollegor varje år samlades. 
Ett ganska stort gäng sjuksköterskor glatt 
skämtandes om vad den knasige kirurgen 
nu hittat på för tokigheter. Mitt ibland 
dessa fick jag vara med och stöpa mina egna 
ljus, ofta vanliga ljus, men ibland tre- eller 

femuddiga. Varje år var det lika kul att se 
de smala vekarna bli allt tjockare av stearin 
för att i slutet av kvällen blivit riktiga ljus. 
Allt mellan sjuksköterskeskämt, vinande 
gotlandsvind utanför fönstret och ett 
papperstäckt golv som blev allt prickigare 
av droppande stearin. ö

God Jul 
och  

Gott Nytt År
önskar

Ultunesarens redaktion

stock.xchng

ljus adj. 1 upplyst, solig, lysande,    
 skinande 2 hög, klar, gäll   
 3 glad, hoppfull, lycklig, genial  
 harmonisk, optimistisk, 
 subst. 1 dagsljus, belysning,  
 klarhet, upplysning
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Vet du att LRF arbetar för de gröna näringarna? Och att du har en egen lokal avdelning på Ultuna?  
Bli LRF-medlem till studentpris. För mer information om LRF och medlemskap, sms:a ”LRF” till 721 20.

Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se 

Grattis – du har valt en  
framtidsbransch!
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Simon PANzA Jonasson
Ordförande ULS 2010

Ett år som ordförande

Goudarz Azar
Chairperson of the ULS PhD 

Student Council 2010 

När jag för knappt ett år sedan klev på som ordförande för 
Ultuna studentkår hade jag en bild av hur året skulle se ut; 
våren skulle vara intensiv, sommaren utvilande och hösten 
skulle nog gå undan eftersom man troligen skulle försöka 
avsluta massa projekt som man dragit igång. Men framför allt 
så skulle det bli mer att stå i, just med tanke på kårobligatoriets 
avskaffande. 
 Nu i efterhand kan jag med god säkerhet säga att så även 
blev fallet, men med en viss intensifiering av allt. När jag tittar 
tillbaka i backspegeln kan jag inte annat än vara stolt över 
vad vi i Kåren har åstadkommit under året. Kåren har många 
medlemmar, vi är nu knappt 80 % av dem som var medlemmar 
förra året. Andra kårer har haft det betydligt tuffare. Bakom 
detta ligger hårt arbete i form av marknadsföring på många 
sätt. För att ge några konkreta exempel har vi gått ut i klasser 
och berättat om vår verksamhet, satt upp TV-skärmar i 
kårhuset och satt upp en skylt på Kårens kortsida. 
 Året har, utöver vår fokus på marknadsföringen, kantats 
av en rad andra projekt som akutboendet, Sjöslaget och 
inspektorsskiftesbalen. På det stora hela har det verkligen varit 
ett händelserikt år och jag hoppas att 2011 blir detsamma.
 Terminen börjar nu lida mot sitt slut och jag hoppas att ni 
kämpar på med era studier in i det sista, så att ni sedan kan ta 
en välbehövd julledighet. 

Det har varit ett fantastiskt roligt år och jag har skaffat vänner 
för livet. Tack alla ni som har förgyllt mitt år! 

Now I feel that it is time to look back and evaluate what we have 
done in this Council during 2010. In my opinion, ULS PhD 
Student Council has had a fruitful year with lots of activities 
and achievements. Besides organizing seminars, meetings and 
social activities, convenient communication and access to 
information are two core issues that have been stated at the top 
of the Council’s agenda.
 I believe that in order to have a convenient communication, all 
the involved parts should have the same opportunity to express 
themselves. Hence, language as a communication facilitator may 
act as a barrier if we ignore the counterpart’s situation. We raised 
this issue through conducting a survey of the increasing number 
of non-Swedish speaking PhD students and the problems 
regarding the scarce access to information at the departments. 
We encouraged the departments to provide more opportunities 
to everyone regardless of the person’s linguistic ability. The 
issue of information has not only touched the non-Swedish 
speaking PhD students, but also there has been an overall lack 
of information regarding the PhD education at the departments. 
By providing a model for a PhD handbook, we encouraged the 
departments to gather relevant information in such a handbook 
and publicize it for all the PhD students. 
 Although the chapter of 2010 is soon going to be closed for 
the ULS PhD Student Council I am convinced that Meit Öberg 
(Dep. of Ecology) as next year’s chairperson together with her 
colleagues will open an even more successful chapter in 2011.  

Thanks for a great year!

ULS PhD Student Council in 2010 
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”Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus…” Ja, våra 
luciasånger är både kända och omtyckta. Och just luciafirandet 
är en av de äldre traditionerna som finns på Ultuna, även om 
dåtidens seder såg helt annorlunda ut.
 Som du säkert känner till kan man på Kåren 
beskåda Ultunas luciatåg, bestående av skönsjungande 
ULLA och Ultunae Drängar, tidigt på luciadagens 
morgon. Men firandet har gamla anor. I början av 
1870-talet flyttade Ultuna Elevkår in i den så kallade 
Kåken, byggnaden bredvid Depris. I Kåken inleddes 
luciafirandet på den tiden på "Stora Kåktorget", 
trappavsatsen mellan första och andra våningen i byggnaden, dit 
äldrekursarna bars ut i sina sängar av de yngre. Dagen fortsatte 
sedan med ett spex och senare på kvällen även med en luciabal. 
Luciabalen har alltid betraktats som en av de stora kårfesterna. 
 År 1932 togs traditionerna över av Lantbrukshögskolans 
studentkår och luciafirandet kom även i fortsättningen att bli 
ett viktigt och populärt inslag i decembermörkret. Förr i tiden, 

En ny stjärna har tänts på Ultunas föreningshimmel! Vi kallar 
oss KRUT, vilket står för Kristna Ultunesare.  Det började för 
två år sedan med fyra studenter som träffades varje måndag på 
lunchrasten för en stunds stillhet och bön. Skaran har vuxit och 
nu finns det ett trettiotal namn på kontaktlistan. Lunchbönen 
på måndagar har fortsatt och det kommer runt tio personer 
varje gång. Det är en brokig blandning av människor där minst 
åtta nationaliteter finns representerade, men vår gemensamma 
tro förenar oss. Man måste dock inte vara kristen för att komma 
på samlingarna. Alla är välkomna!
 Gemenskapen är en av hörnstenarna i föreningen. Syftet med 
KRUT är att dela livet, uppmuntra varandra och diskutera vad 
det innebär att vara kristen i vardagen. Som student kan man 
ofta känna sig stressad och förvirrad inför både det ena och det 
andra, men tanken är att KRUT ska fungera lite som en oas 
där man kan stanna upp, samla kraft och fundera över vad som 
egentligen är viktigt i livet.
 Utöver lunchbön (måndagar 12:30-13:30) träffas vi även på 
fredagar (16:00-17:00) för att göra djupdykningar i Bibeln. Vi 
läser utvalda texter och diskuterar hur man kan tolka dem och 
vad de har för tillämpning i vardagslivet. Förra veckan läste vi 
passande nog texter på temat ljus. Efter samtalet brukar vi fika 
tillsammans.

när antalet kvinnliga studenter på Ultuna inte räckte till för att 
bilda ett luciatåg, fick man ta till andra metoder. Då hämtades 
Kårhusrestaurangens praktikanter, de så kallade syltapigorna, 

till den uppgiften.
 Luciafirandet har alltså sedan länge 
varit ett viktigt inslag på Ultuna, även om 
sederna har förändrats genom åren. Men att 
huvudbudskapet alltid har varit att sprida ljus 
och glädje går inte att ta miste på.  ö

text & foto Anna diAmANt Samuelsson 

Stort tack till Birger URAN Svensson som har delat med sig av sina 
minnen och kunskaper kring Ultunas traditioner.

Om du är nyfiken på KRUT så är du hjärtligt välkommen att 
delta i våra samlingar. Vi träffas i det bönerum som nyligen har 
iordningställts på våningen ovanför biblioteket. (Rummet är till 
för alla, oavsett tro eller livsåskådning.)  ö

Om du har frågor, hör av dig till Hannes Erixon på haer0002@
stud.slu.se.

text Josefin egerlid
foto Hannes erixon

Förr i tiden, när antalet 
kvinnliga studenter på 
Ultuna inte räckte till 
för att bilda ett luciatåg, 
fick man ta till andra 
metoder

Nya tider - bevarade traditioner

Några av medlemmarna i KRUT

KRUT
- ger kraft i vardagen

7
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Nu när året närmar sig sitt slut vill vi lyfta fram det som 
hänt på Kåren sedan småttingveckorna:

d Vi har satsat stort på att synas! Vi har på olika  
  sätt marknadsfört Kåren och informerat om   
  vilka frågor vi driver i nuläget.
d Ett antal fester har gått av stapeln, framförallt  
  Inspektorsskiftesbalen och Gåsmiddagen.
d Studenter kan numera få billigare busskort   
  på UL och kårmedlemmar kan dessutom få   
  billigare träningskort på Campus1477.
d Vi arbetar tillsammans med de andra SLU-  
  kårerna för att underlätta fördelningen mellan  
  oss av de pengar som SLU bidrar med. Hittills 
  har ganska mycket administrativt arbete   
  givit oss ganska lite pengar.
d Ultuna Näringslivsdag samlade som vanligt   
  många studenter, och dessutom fler företag   
  än vanligt.
d Det har ordnats både filmvisningar, föreläs-
  ningar, Bonde söker fru-pubar, kårmöten,   
  bullbakning, studieresor och mycket annat.

Vi i styrelsen är mycket nöjda med året som gått. Att 
anpassa Kåren till de förutsättningar som det avskaffade 
kårobligatoriet gav har varit det som vi har fokuserat på, 
och av medlemsantalet att döma har vi lyckats bra. Vi 
känner oss stolta och glada över ett högt medlemsantal, 
men också mycket ödmjuka. Har du förslag på hur vi 
kan förbättra vår verksamhet så att ännu fler vill vara 
medlemmar, hör av dig till oss. Ju fler medlemmar, desto 
mer kan vi påverka SLU till en bättre studietid för alla 
studenter.

Nu är det dock dags att tacka för oss i 2010 års styrelse, 
vi har haft ett roligt och utvecklande år med många 
minnesvärda händelser och tillfällen där vi som kårstyrelse 
har kunnat göra skillnad. Trots alla utmaningar som 
funnits under året, främst kårobligatoriets avskaffande, 
står det klart för oss att Kåren kommer att fortsätta leva. 
Detta är tack vare alla er studenter som vill ha kvar en 
levande och engagerad kår. Nu väntar nya personer på att 
få ta över posterna i styrelsen, och vi önskar er stort lycka 
till!

Tack, tack, 
tack alla 
funktionärer! 
 
 
 

Ni sliter hårt och ställer 
upp i vått och torrt och 
utvecklar verksamheten.
Utan Er - ingen bred och 
levande kår!

stock.xchng

Styret informerar
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Det borde vara klart vid det här laget att Grammofonnämnden 
spelar musik på festerna. Men de gör inte bara det, berättar 
Adam.  Grammofonnämnden, eller GN som de också kallas, 
monterar även upp de portabla högtalarna när det behövs och 
fixar ljudet till middagarna.
 Adam säger att det var hans stora intresse för musik som fick 
honom att gå med i utskottet, något annat vore att ta som en 
löjeväckande ironi. Samtidigt poängterar han att fler intressen 
har utvecklats med tiden inom GN som exempelvis hur man 
mixar låtar. Som musikintresserad får man verkligen utbyte av 
det kort sagt. Ingen av GN:s ledamöter hade någon tidigare 
erfarenhet av att vara DJ när de började. Det var bara till att lära 
sig grunderna snabbt. Skönt var det då att inlärningströskeln 
var låg, vilket gjorde att det var lätt att lära sig hur det funkade, 
berättar Adam.

tekniska utmaningar
Var har då utmaningarna legat? Det svåra har varit att se till att 
all teknik fungerar till alla spelningar; ”datorn har ibland varit 
elak” för att citera Adam. Men numera har de en ny dator och 
dessutom har de ordnat ljudsystemet för att allt ska funka.  Som 
det framgår så finns all musik inlagd i en dator. De använder 
sig av ett program kallat Traktor, som de tillsammans med 
mixerbordet kan byta låtar med och skapa effekter om man 
känner för det. Från DJ-båset sköts även ljuset.”Vi har en stor 
arsenal med grejer” som Adam uttrycker det, för att kunna roa 
danssugna ultunesare.
 Blir de roade då? På den frågan svarar Adam tveklöst ja, enligt 
honom har de fått mycket positiv respons under spelningarna. 
Det framgår att det är tacksamt att stå i DJ-båset. Man är DJ 
både för att man har kul själv och för att kunna roa andra. Av 
de intryck jag får av Adam så är det något alla inom utskottet 
verkligen har gått in för och trivs med. Adam betonar starkt den 
stora kicken som han får av spelandet, särskilt när han drar på 
en låt som ger gensvar direkt hos publiken. Samtidigt tillägger 
han att en bra DJ måste kunna spela vad publiken vill höra utan 
att spela absolut vad den vill höra.

Stor variation
En typisk spelning 
börjar med att man 
kommer till Kåren en 
halvtimme innan och 
börjar starta upp hela 
systemet och datorn. 
Därefter är det viktigt att checka att allt funkar som det ska. 
Adam brukar bläddra igenom låtarkivet och ta sig en funderare 
på vad han känner för att spela under kvällen. Därefter dras 
det hela igång och dansgolvet börjar sakta men säkert att fyllas 
upp.  
 Hur skiljer sig Kårens fester jämfört med nationernas inne 
i Uppsala? Från Adams perspektiv så finns det en avgörande 
skillnad och det är den stora variation av musik som spelas 
på Kåren. ”Nationerna är mer nischade med DJ:s som endast 
spelar en eller två genrer, medan på Kåren är det betydligt större 
variation”. På Ultuna finns det fler som spelar och behärskar 
olika musikstilar. Det gör att det blir en stor blandning av 
musik som spelas på Kåren.

Sarah är favoriten
Vad brukar då studenterna här önska för musik? Med ett svagt 
grin svarar han “det senaste” som till exempel Lady Gaga, 
David Guetta och dansband om det varit bal på Kåren. Själv 
föredrar Adam att spela elektroniskt och indie, men hans 
absoluta favoritlåt att spela på Kåren är Sarah med Super Viral 
Brothers. 
 I skrivande stund väntar en ny årskull på att ta över ansvaret 
att representera GN och sätta fingrarna på pinalerna i DJ-båset.  
Jag frågar därför Adam vad han anser kan förbättras och om 
han har några tips att ge till de som ska ta över. Musikarkivet 
kommer alltid att behöva utökas. Men viktigast enligt honom 
själv är att man som DJ inte tänker så mycket på vad man tror 
andra vill höra utan mer vad som känns rätt för tillfället. ”Om 
ni har kul kommer andra ha kul” sammanfattar Adam.  Vi kan 
därmed räkna med att GN håller takten på Kårens fester även i 
fortsättningen.  ö

Om jag säger Grammofonnämnden kliar sig kanske en del av 
er kårmedlemmar lite förstrött i bakhuvudet. Men ingen kan ha 
undgått Kårens dansgolv under någon av de många fester som 
Kåren arrangerar. Det är här Grammofonnämnden dyker upp i 
bilden. Det är nämligen den del av Kåren som står för musiken 
under festerna. Jag ville veta mer, så jag vände mig till utskottets 
nuvarande ordförande Adam Åberg som även är fristående kursare 
på Biologi och miljö.

text erik Gullers
foto tobias fOtóN Neselius

Adam Åberg - en ordförande 
som gillar elektroniskt
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Lagom till den första snön la sig över Ultuna fagra ängder 
samlades ett gäng frusna ultunesare för att smygstarta julen. 
Med tända ljus, stämningsfull musik och pepparkakor skulle 
årets utbud av udda glöggsorter provas. Vad sägs till exempel 
om Chili/Choklad? Eller varför inte Laktritsglögg? Som ett 
ljus i mörkret kan Ultunesaren härmed stolt presentera din 
glögguide. 

Testpanelens favoriter blev Chili/Choklad och Skogsglögg 
som var både annorlunda och spännande men kanske inte så 
juliga. Blossa årgångsglögg med smak av saffran var dock en 
ren besvikelse för hela panelen som inte riktigt kunde hitta 
saffranen annat än på etiketten. Som en trevlig överraskning 
visade sig lakritsglögg vara över förväntan och väl värd att prova 
om man är sugen på något nytt till tomtegröten. Med det stora 

utbudet av glögg som på senare år börjat fylla 
butikernas hyllor finns det möjlighet för alla att 
hitta sin personliga favorit. ö

testpanel 
Helena VOltA Ström 

emma HOPPA tylstedt 
tobias fOtóN Neselius 

Cecilia A’kANON Nilsson 
Joel Åstrand

 

Glögg
Ultunesaren testar

Blossa 2010 
Saffran (15 vol%)

Ljusgul

Lussedeg

Smakar mest 
alkohol
Påminner om 
musslor 
”Vilken besvikelse”

Grythyttan 
Skogsglögg (15 vol%)

Vackert röd

Glögg och rödvin

Fyllig, lite besk smak av 
rödvin
Hade gärna fått vara 
sötare

Glögg

Färg

Doft

Betyg

Glögg VIP   Dufvenkrooks  Blossa    Dufvenkrooks
(alkoholfri)  Hjortron (2,25 vol%) Apelsin (2,25 vol%) Chili/Choklad (2,25 vol%)

Grumlig   Bärnstensgul  Kiss-gul   Vackert mörkröd 
Ljust saftröd
  
Svag glöggdoft  Svartvinbär  ”Glöggig”  Kakao 
Pepparkaka        Kardemumma

Smaklös - passar 
ohvis småtting
Utspädd 
nyponsoppa
”Passar inte ens 
till groggvirke”

Frän med kryddig  
bismak
Hjortron?
Mest svartvinbär
Något godare varm

Något fattas
”Var är apelsinen?”
Syrlig bismak

Spännande
Mycket chokladsmak
Söt men styrka från chilin

Färg

Doft

Smak

Betyg

Smak

text Helena VOltA Ström foto Joel Åstrand

Herrgårds
Lakrits (15 vol%)

Rödvins-röd

”Det stinker lakrits!”

Väldigt söt
Flytande halstablett
Som lakritsshot fast 
mindre ”spritig”
God även enligt dem 
som inte gillar lakrits

illustration: stock.xchng
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Helgen 19-21 november låg snön tyst och stilla över Jynsens 
fagra ängder. Barn, hundar och föräldrar åkte pulka i den 
blöta snömodden. Från kårhusets fönster lyste det varmt och 
inbjudande som vanligt, men om Jynsen inte vilat så djupt under 
moss och vall hade han kanske förundrats över de märkliga ljud 
och dofter som letade sig ut därifrån. Elektroniska pipanden, 
motorljud, skratt och svordomar uppblandat med doften av 
varm äppelkaka och sushi. Vid pennan (läs: tangentbordet) 
finns jag, Ida, ordförande i Ultuna Rollspelsklubb, med uppgift 
att rapportera om helgens händelser.
 För just den här helgen var kårhuset i varje hörn och vrå 
belamrat med spelkartonger, kakfat, karaktärsblad och 
tärningspåsar. Det kan lätt bli så när det är spelkonvent, även 
ett så litet och mysigt som det vi arrangerade på Kåren. 
Låt mig nu ta med dig på en retroaktiv rundtur för att berätta för 
dig vad som hände på Kåren denna mörka novemberhelg…  
 Vi börjar såklart vid ytterdörren där vi står och ser på den nya 
fina postern som kårstyrelsen har satt upp. Men vi lockas strax 
uppför trappan av märkliga brummanden och skratt, och när vi 
tittar oss omkring på övervåningen ser vi att det spelas Wii på 
storbild i dansdelen. Vi går såklart dit och får provspela ett par 
banor Mario Kart, och trots att vi får storstryk på varenda bana 
har vi riktigt roligt. 
 Men här kan vi inte sitta hela helgen, snart lämnar vi över 
kontrollerna till nästa som står på kö, och beger oss bort till 
Kårens bardel. Där brukar det ju alltid hända grejer, så även 
denna kväll. Vi möts av ett uppbyggt landskap på ett antal 
bord där det verkar ha rasat en stor strid mellan två arméer 
plastgubbar. Just nu är det emellertid lugnt, plastgubbarna har 
slutit fred (eller så är den ena sidan utplånad in till sista man) 
och istället har deras ägare övergått till att äta äppelkaka och 
spela kortspel. 
 När vi kommer dit sitter fyra personer runt ett bord med kort 
i händerna och ser lurigt på varandra. Vi får höra att de spelar 
Aye, Dark Overlord. Plötsligt pekar en av dem på en annan och 
säger med mörk och myndig röst: ”Du där, hur förklarar du att 
du låtit de andra goblinsen plantera en tallskog i min farstu!? 
Förklara dig!”. Den utpekade bläddrar frenetiskt i sina kort och 
stammar fram en otroligt långsökt förklaring som slutar med att 
allt var någon annans fel, till exempel hon till vänsters. 
 Vi skyndar oss vidare innan vi också blir anklagade för något, 
och hamnar till slut en trappa upp, i en grön fåtölj, med en bit 
äppelkaka på ett fat framför oss och blir indragna i ett parti 
Guillotine. Det är franska revolutionen och du ska se till att 
hugga huvudet av så många ädlingar som möjligt. Största priset 
är såklart Marie Antoinette och hennes fjollige kung. Hugga 
huvudet av spelkort, hur kul kan det vara? Riktigt roligt, visar 
det sig.
 Där avslutas vår korta rundtur på detta spelkonvent, roligt 
att du ville följa med hela vägen runt! En ordförande kan inte 
annat än bli varm i hjärtat när hon tänker tillbaka på hur rolig 
och mysig helgen blev, helt på grund av alla människor som 
bidrog med spel, skjuts, och trevligt sällskap! Det här måste vi 
helt klart göra om och till dess så hoppas jag att vi ses på Kåren 
varje tisdag. ö

Spelkonvent på

Kåren

text ida Svensson
Ordförande Ultuna Rollspelsklubb

foto Anna diAmANt Samuelsson 
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Did you know that around 400 foreign 
students come to SLU each year to 
participate in an exchange? This means 
about one student out of ten are foreigners. 
A good number of them 
are from somewhere else 
in Europe, thanks to 
the Erasmus program, 
but every continent 
is represented among SLU's foreign 
students. I, myself, am from Québec, a 
francophone nation in Canada.

The social experience
Locals have been asking me how it is to 
study at SLU as a foreigner, and I was 
suggested to write an article about it. There 
is no short answer to that, but I can start 
by saying that it's fun! For anyone with 
sufficient curiosity, open-mindedness and 
flexibility, any experience of living abroad 
is a source of discovery, amazement and 
personal growth. 
 Getting around not knowing the local 

language is not so bad, as most Swedes 
have at least a functional level of English. 
However, it can get a bit frustrating 
sometimes when you try to find 

information 
but everything 
is in Swedish 
only, or you're 
at a public 

place and all the directions are just in 
Swedish. It doesn't exactly facilitate the 
contact with the locals either. Swedes 
speak in Swedish between themselves 
and we usually have no idea what they're 
talking about; so we can't hop into 
a conversation easily. Swedes have to 
make a special effort for us to hold the 
conversation in English so we can be 
included. Most are really good at this and 
we can be thankful for that. But most of 
all, there seems to be a separation between 
the courses intended for 
foreigners and the courses 
for Swedes, at least at 
the undergraduate level. 
Before I started, I thought 
the courses in English 
here were given as part of 
the normal programmes and that a good 
proportion of the attending students 
are Swedes. But the vast majority of the 
students in my courses are exchange 
students, with the occasional local taking 
it as an optional course. This does not 
maximize the opportunities of contacts 
between us foreigners and the Swedes; it 
creates group dynamics where the foreign 
students hang out together and don't 
actually integrate much with the local 
student community. I think some might 
even discover more of other cultures 
from their international friends than they 
discover Swedish culture.
 I need to mention, however, the 
excellent work of the ULS International 
Committee who organises regular 
activities for us and keeps us informed 
of various events around. This really 

contributes to create for us a more 
enjoyable and lively experience in this 
beautiful country. I think I can say, in the 
name of others, that we are really grateful 
and owe its members a big thanks for 
their engagement.

differences
In my case, there were a few quite 
unexpected differences with the system I 
know back home. First, the possibility to 
redo failed exams. We were told on the 
welcoming programme that if we fail an 
exam we can redo it three times. Where 
I'm from, if you fail an exam you have no 
second chance, and if your overall grade 
for the course is below 60 % you have to 
do the course all over again the following 
year. In some courses, failing a single 
exam (we often have two) can make you 
fail the whole course even if your overall 

grade is high enough. I 
know people who have 
redone the same course 
three years in a row and 
failed every time. There 
are also a few differences 
on how the grades are 

calculated.
 Second, the organisation. In our 
universities, in a four-month semester, 
we usually register for four or five courses. 
Every course last the whole four months 
and is assigned a fixed time range in the 
week, usually one three hour period or 
two periods of two hours, so when we 
choose our courses we pick ones that 
don't have conflicts. We end up having 
about 15 hours of lectures weekly with 
some 30+ hours of home work. It feels 
quite different here to do only one or two 
courses at a time that last two months, 
and having overlapping schedules 
between courses is quite inconvenient. 
It is, though, a little easier for time 
management. The calendar is also not the 
same: while the fall semester ends January 
14th here, my home university's ends in 

Swedes have to make a special effort for 
us to hold the conversation in English so 
we can be included. Most are really good 
at this and we can be thankful for that.

I need to mention, however, 
the excellent work of the ULS 
International Committee who 
organises regular activities 
for us and keeps us informed 
of various events around.

A SLU exchange student 
      experience

 Geoffroy Ménard
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mid-December 
and the winter 

semester starts January 8th.
 One annoyance I met here, 

organisation-wise, is the uncertainty 
about the localisation of the lecture 

rooms. My teachers often supplied either 
just a room number without specifying 
the building, or a department name 
without specifying the room, like they 
assume we'll know the rest.

Student organisations compared
Yet the most impressive things I discovered 
here are the student nations. There are no 
such fraternities where I'm from. There 
are student clubs and associations, based 
on particular interests, but none that 
get so big that they own buildings and 
charge expensive memberships. I'm also 
surprised that the student organisations 
here seem to focus mostly on social events 
(as far as I know). At Université Laval, 
my home university, there are several 
very useful student cooperatives and 
associations working on different projects 
to meet other student needs and interests. 
For example, the faculty of agriculture's 
student association organises the SAAC, 
a huge Agriculture and food exposition 
in Québec city, attracting around 30 000 
visitors annually.
 We have one coop that sells school 
furniture, from textbooks to computers, 
including tools for graphic design. It 
offers a discount for members. This is 
where we get most of our supplies and all 
our textbooks, because of its good prices 
and proximity as the stores are right on 

c a m p u s . 
Our student 

union also 
o r g a n i s e s 
a big used 

books sale at 
the beginning of 

every semester. This 
is quite handy to get 

our textbooks cheap, and 
get some of the money back 

when the course is over and we 
don't want to keep them. We have 

some student organisations that act as 
restaurants and food 
suppliers on campus. 
This is to provide 
an alternative to the 
main cafeteria dealers, which are usually 
transnational corporations. 

Bike repairing
We also have a bike repair coop. It's 
a mechanic shop that has a few repair 
stations with everything you need to do 
maintenance and reparations on your 
bike. Members can use the stations for 
free, and membership is cheap. I really 
wish there was such a coop here, because 
right now it's really inconvenient having 
to do repairs, even simple ones such as a 
flat tire or a brake pad replacement, when 
you don't have the tools and the space 
for it. Since there is such a big biking 

population here, with a lot of foreign 
students and expensive bike repair shops, 
I think it would be quite relevant for 
Uppsala's student community to have a 
bike repair coop.
 All in all, I would say, staying here as 
a foreign student is a fun and interesting 
experience. While a good social dynamic 
comes out spontaneously between 
foreign students, integration with the 
locals doesn't feel as easy, though Swedes 
are generally friendly and the ULS 
International Committee is doing a great 
job in organising several activities for us. 

Some courses are not 
up to expectations, but 
again, that can be the case 
anywhere. For several 

of us it requires an adaptation to funky 
schedules and incompatible calendars. 
The scale of the student organisations here 
is impressive, but they have a different 
focus than the ones I knew, and I miss 
some services from student cooperatives I 
was used to getting back home. This said, 
doing an exchange at a foreign university 
has its ups and downs, and I definitely 
encourage anyone to try it.  ö

text & foto Geoffroy ménard
(studying for a bachelor in agricultural 

economics, staying one semester)
illustration karl Persson

I think it would be quite relevant 
for Uppsala's student community 
to have a bike repair coop.

The student's bike repair coop in Université Laval
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Carolina och Carl är båda inne på upploppet av sin utbildning på Ultuna, 
men långt innan slutspurten startade såg de båda två fördelar med att 
driva eget företag under studietiden. Läs deras berättelser och låt dig 
inspireras!

text maria AeRtAN Andersson foto Privat

Student och företagare
- två som provat

Carolina Schöön började läsa till husdjursagronom 2005, då helt 
ovetande om att hon 5 år senare skulle ha registrerat en enskild 
firma. Det var en idé om att få arbeta med hästar som fick henne 
att fundera. Viljan hade hon, men det var först när hon bokade 
en starta eget-vägledning på Ultuna Näringslivsdag som hon 
verkligen gjorde verklighet av sina tankar och skickade in den 
där blanketten som skiljde henne och hennes företagsdröm åt.
 – Jag hade flera idéer som jag tvivlade på men här fick jag 
mycket stöd från Sara på Drivhuset som resulterade i att jag 
vågade fortsätta utveckla mina tankar, berättar Carolina.
 Hennes affärsidé är kort och gott verksamhet inom 
hästbranschen såsom föredrag om utfodring och träning av 
framförallt dressyrhästar samt foderrådgivning. I bakfickan 
har hon också en egenutvecklad metod för att testa hästars 
kondition med hjälp av GPS och en pulsklocka, och därigenom 
ge konsultation och rådgivning.
 Just nu håller Carolina på att knyta ihop säcken på sitt 
examensarbete samtidigt som hon återgått till heltidsarbetet som 
djursjukvårdare hemma. Efter det ser hon fram emot att komma 
igång och kunna ägna all sin tid åt att utveckla företaget.
 Carolinas råd till dig: 
 – Funderar du så, varför startar du inte? Prata med andra 
företagare och skaffa mycket kontakter! Utnyttja hjälp från 
organisationer som Drivhuset. 

få praktisk erfarenhet
Att starta företag för att praktisera sin utbildning under 
studietiden var ett drag som ekonomagronomstudenten Carl 
Dyrendahl såg möjligheterna i. Med goda förebilder inom 
familjen startade han upp en enskild firma i vilken han nu 
bedriver både träning av hopphästar samt tar konsultuppdrag 
inom lantbruksmaskinbranschen. För det senare valde han att 
fokusera på etablering på nya marknader. 
 – Variationsrikedomen är det roligaste, i uppdrag men även 
i arbets- och inkomstintensitet. De två sistnämnda utgör även 
svårigheten!
 Under en backpackerresa i Argentina fick Carl kontakt med 
fabriken som tillverkar följevagnarna Cestari. Väl hemma blev 
han kontaktad av killarna som driver FarmMac och är importörer 
till hela Europa, och på uppdrag åt dem åkte han sommaren 
2008 till Rumänien och Ukraina inför nyetableringen där. Idag 
verkar FarmMac genom importör respektive dotterbolag i båda 
dessa länder.
 Liksom Carolina och många andra nystartade företag vill 
Carl uppmuntra till att våga:
 – Bara kör, om inga stora investeringar krävs är trial’n’error 
en utmärkt skola. Passa på parallellt med plugget; man är 
ovanligt flexibel, CSN tryggar överlevnaden och i skolan 
får man inspiration och mer kunskap som kan omsättas i 
affärsverksamhet.  ö

Hit kan du vända dig
Drivhuset Uppsala är en starta eget-organisation som finns 
för din skull. Genom kostnadsfri, konfidentiell vägledning 
får du som student hjälp att komma igång med ditt företag. 
Dessutom kan du gå kortare utbildningar och delta i 
olika nätverksevenemang. Varje onsdag kl12-15 finns en 
Drivhuset-medarbetare på plats i vårt kårhus på Ultuna, 
övrig tid i Uppsala studentkårs kårhus. Drivhuset finansieras 
bland annat av SLU Holding och Uppsala universitet. Mer 
om Drivhuset hittar du på www.uppsala.drivhuset.se.

Demokörningar med FarmMac's 
jordbruksutrustning i Rumänien.
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Studenterbjudande
Erbjudandet är till för dig som är över 18 år, 
studerar på eftergymnasial nivå och får 
CSN-insättning på konto i Swedbank.

Du får följande tjänster utan årsavgift
•	 Bankkort	Visa	och	Betal-	&	Kreditkort	MasterCard		
•	 e-kort	och	Verified	by	Visa	för	säker	handel	på	internet		
•	 Internetbanken	med	internetbetalning		
•	 Telefonbanken	med	personlig	service		
•	 Värdepapperstjänst	Bas		
•	 e-legitimation		
•	 Ladda	kontantkort	mobil

  

Läs mer på swedbank.se/student

Nyhet!Studenthem-försäkring
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För en som satte sitt nordligaste rekord i vårt avlånga land i 
och med ankomsten till vårt kära Ultuna för en handfull år 
sedan kändes deltagandet i en fjällkurs bara därav motiverat. 
Naturligtvis kan någon hävda sig ha sett undertecknad i Enafors 
östra grannby någon gång mellan vecka tre och fem pumpandes 
i vertikalen, men en tur med IF:s alpinsektion till Åre torde ha 
mer gemensamt med charterresor till Kos och Sunny Beach än 
allmänbildande utforskande av Sverige. 
 
en upplevelse i Jämtlandsfjällen
Enaforsholmskursen är ett traditionsfyllt arrangemang som i år 
firade jubileum, redan 1950 gavs den första gången! Kursen har 
utvecklats och förändrats i takt med kursledares och deltagares 
intressen men dess huvudsyfte kvarstår, att berika i första hand 
studenter från SLU med fjällkunskap. Inbjudan har varit en 

årligt återkommande lockelse i inkorgen fram på vårkanten, 
men först i år gjorde jag slag i saken vilket jag inte ångrar! Sju 
sköna dagar i Jämtlandsfjällen när myggen börjat avta och de 
första hjortronen börjat gulna. 
 Redan uppresan bjöd en behaglig kontrast, ombordstuvande 
på nattåget i Göteborgs något sötaktiga sensommarkvällsdoft 
för att efter dussinet timmars behaglig vaggning senare kliva ut 
och dra ett djupt andetag krispig fjälluft på perrongen i Enafors. 
En kort promenad senare kunde jag och några medresenärer i 
samma ärende checka in i fina rum på KSLA:s nyrenoverade 
fjällgård Enaforsholm. 
 
På fågelspaning
Kursen inleddes med några dagars undervisning, föreläsningar 
på kursgården varvade med kortare utflykter i närområdet. 
Vi fick vidgade kunskaper i flora, fåglar, rovdjur, geologi, 
fjällturismhistoria, fjällnära naturbruk och naturskydd jämte 
mycket annat. En dag bjöd gott väder och hela gruppen unnade, 
eller bemödade, sig en topptur till närmaste massivet med det 
något omoraliska namnet Storsnasen. Vi gjorde även ett besök 
på Ånnsjöns fågelstation, där jag nog kunde konstatera att jag är 
mer fascinerad av fascinationen vissa besitter för dessa bevingade 
djur än av fåglarna i sig. 

Nåja, en svag överdrift eller sanning 
med modifikation måhända, men KSLA:s 
Enaforsholmskurs i fjällkunskap kan 
sannerligen rekommenderas för den som 
vill få en bred inblick i vår svenska fjällvärld 
under välorganiserade och bildande former!

Från flitig akademiker  
till fullfjädrad vildmarksman
- på en vecka

Essandsjön
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Välförtjänt middag
Fjärde dagen var det så äntligen dags att inleda den vandring som 
utgör kursens kärna. I smått duggregn utgick vi från Storulvån 
med sikte på Sylmassivet och dess fjällstation. Molnen skingrades 
ganska snart och sista kilometrarna var väldigt njutbara. Väl 
framme kändes benen ännu starka så jag och ungefär dubbelt så 
gamla kurskamraten Jan Terstad gav oss efter incheckning ut på 
eftermiddagsäventyr med sikte på Storsylen. Vi höll gott tempo 
och i det brantaste partiet strax innan förtoppen berömmer 
Jan; ”starkt jobbat Calle, du har god kondis för din ålder”! Väl 
uppe fick vi lön för mödan i en strålande utsikt ner på norska 
sidan och solen glittrande i Essandsjön. Vi präntade våra kråkor 
i toppboken innan vi begav oss utför och satt fyra timmar efter 
avmarsch ånyo i fjällstationens matsal och kunde till middagen 
förnöjt se skymningen sluka områdets högsta topp.

mygg och hjortron
Andra dagen passerades riksgränsen och de knappa två milen 
till Storerikvollen bjöd behaglig vandring som kunde avrundas 
med ett uppfriskande bad i Essandsjön. Till kvällskaffe och 
sprak från brasan i den mycket ombonade hyttan ryste vi ikapp 
till historien om Armfeldts misslyckade fälttåg mot Trondheim 
och de flera tusen karoliner som vid reträtten frös ihjäl på fjället 
strax utanför. Efter en skön natts sömn var det dags för vårt eget 
återtåg, under något mindre dramatiska former angjorde vi så 
småningom Blåhammarens fjällstation för att avnjuta deras vida 
berömda middag. 
 Sista dagsetappen gick över obanad terräng via Getvalarna 
och Silverfallet tillbaka till Enaforsholm. Nere på myren blev jag 
några myggbett rikare, men fick också en hatt full av de första 
mogna hjortronen. Myggbetten kliar inte längre, däremot har 
jag utöver en samling härliga minnen en liten burk egenhändigt 
kokad hjortronsylt kvar att avnjuta när sommaren känns 
avlägsen. Efter bastubad och avslappning bjöd Enaforsholms 
lokalt präglade kök på en kursavslutningsmiddag väl värdigt ett 
sextioårsjubileum! 
 
en pärla i fjällen
En äkta vildmarksmänniska skulle måhända skratta åt denna 
behagliga promenad mellan bekvämlighetsinrättningar, men 
för en som aldrig satt sin fot på fjället och uppskattar lite 
guldkant på tillvaron var det ett ypperligt vis att bekanta sig 
med en sådan omgivning. Även om den friska luften och de 
mäktiga vyerna inte gav svar på livets stora frågor vet jag nu 
i alla fall att fjällvärlden är väl värd att utforska. En av dess 
pärlor – Enaforsholm – är en utmärkt utgångspunkt, öppet för 
allmänheten sommar och vinter (se www.enaforsholm.se för 
mer info). I övrigt återstår bara att instämma i välkända strofer; 
”det är så hälsosamt och stärkande i fjällen”!  ö

Mot Sylarnas fjällstation, Syltoppen till höger

Utblick från Getvalen

Enaforsholm med Storsnasen i bakgrunden

text & foto Carl dyrendahl
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En saftig saffranskaka bakad i långpanna
5 st ägg 
7,5 dl strösocker
200 g smält smör
2 påsar saffran à 0,5 g
6 dl mjölk
6,5 tsk bakpulver
14 dl vetemjöl
1 dl pärlsocker

Sätt på ugnen på 200 grader. Klä en stor långpanna (c:a 40x50cm) med 
bakplåtspapper. Vispa ägg och strösocker pösigt i en stor bunke.
Smält smöret och blanda i saffran och mjölk. Blanda vetemjöl och 
bakpulver. Blanda ihop allt och häll ut i långpannan. Strö pärlsocker 
över kakan. 
 Grädda mitt i ugnen, 23-30 minuter. Grädda inte för länge, kolla 
med sticka. När kakan inte längre är kladdig i mitten är den klar. 
Låt kakan svalna och skär i lagom stora bitar.

Tips! Om du använder hel saffran, använd en mortel och lägg i saffran plus lite 
strösocker och mortla. Detta gör att kakan smakar mer saffran.

Anitas Kanelkaka (trad.)
4 dl mjölk 
4 dl socker 
8,5 dl vetemjöl 
4 tsk bakpulver 
4 tsk vaniljsocker 
125 g smält margarin 
1 stort/ 2 mindre ägg 

Blanda de torra ingredienserna och häll 
sedan i margarin, ägg och mjölk. Bred ut i en 
långpanna med bakplåtspapper i botten.

Strössel:
2 dl socker
150 g margarin
3 dl havregryn
6 tsk kanel 

Koka ihop alla ingredienserna och strö över 
kakan innan den gräddas i ugnen. Grädda 15-
20 min i 225°C.

Tips! Byt ut kanelen i strösslet mot kakao. Blir lika 
gott!

Nu har ännu en höst svept förbi
Och låtit en snöig vinter ta vid

Tanken går till att julen snart är här
Då man får träffa dem där hemma man håller kär

Ja, snart är den tiden här igen
En tid då man inte hänger så mycket på Kåren

Men detta hus som en gång innehållit får
Väntar förväntansfullt på att vi ska komma tillbaka nästa år

Med nya friska tag, glada och utvilade sinnen
För att skapa nya skol- och kårminnen

Minnen av plugg, vänner och nya bekantskaper
Middagar, pubar och fikastunder

På tal om fika så söker vi ny personal
Varför inte ställa upp i nästa kårval?

Kan du baka är det ett plus
Annars lär vi dig att bli en äkta FiQus

Välkommen tillbaka efter lovet är du i vilket fall
Att värma dig med kaffe hos FiQ när du blivit kall

Men njut först av en glittrande ledighet
Med mat, Kalle och pepparkakssmet

God jul & gott nytt år önskar FiQ från Kåren
Vi som alltid har en bulle i ugnen

text linn Nilsson

stock.xchng

En julhälsning 

 frånFiQ
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Livsviktig utbildning
Masterprogram i:
» Biomedicine, 120 hp 
» Infection Biology, 120 hp

» International Health, 120 hp

» Medical Nuclide Techniques, 120 hp 
» Molecular Medicine, 120 hp

Forskningsförberedande utbildning:
» Uppsala Graduate School in  

Biomedical Research, 60 hp

Ansök senast 15 januari
www.uu.se/master 
www.bmc.uu.se/UGSBR

Med tacobuffé 
på menyn
Tillsammans med ULS International 
Committee (IC) anordnade Husdjurs-
rådet en middag 5 oktober på Kåren. 
Det var Fakulteten för Veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap som kom med 
idén. De som bjöds in till middagen var 
främst utbytesstudenter, masterstudenter 
och erasmus-mundusstudenter med någon 
typ av anknytning till husdjursvetenskap. 
Programstudierektor och andra profes-
sorer med anknytning till hus-
djursvetenskap var också inbjudna 
för att kunna mingla och lära känna 
studenterna bättre. Totalt var det c:a 40 
personer på middagen. Det serverades 
tacobuffé och till efterrätt blev det kaffe 
och tårta. Det var mycket lyckat. ö

text & foto Sofie Winding
Ordförande i Husdjursrådet Trevlig middag på Kåren
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LANDSKAMP
Nordisk

2010Landskampen 2010 i Finland bjöd 
på mycket! En fana i topp, skrynkliga 
sånghäften, blod, svett och tårar. 
text Christine Andersson, Sekreterare ULS IF
foto maria AeRtAN Andersson

Sveriges laguppställning

20 
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När väl alla fyrtiofyra förväntansfulla 
ultunesare var instuvade i bussen till 
Finland, var det ingen som visste att 
sjuttiofem procent skulle vara magsjuka 
dagen efter. För Finlandsfärjan erbjöd 
inte bara buffé med 
gratis dryck utan även 
långa och otaliga besök 
på toaletten. Det var 
trötta och redan 
lite slitna svenskar 
som intog Helsingfors. Det blev flera 
turistattraktioner för vissa och nästan 
inga för andra. 
 Viikki utanför Helsingfors blev 
vårt bofäste och där pumpades det 
luftmadrasser i långa rader. Ju trängre 
desto mysigare! I simningen samma kväll 
kammade Hanna Jönsson hem Sveriges 
första guldmedalj och den nordiska 
landskampen var igång!

Ny dag - nya krafter
Halv åtta morgonen därpå hade nästan 
hela svenska truppen masat sig upp från 
liggande ställning. Frukostbröd från Fazer 
breddes för glatta livet och denna första 
dag var brödet inte alls torrt. Detta skulle 
dock ändra sig allt eftersom veckan gick. 
   En given veteran i ridlaget var Carl 
Dyrendahl som numera har fem 
landskamper på nacken, planen var 
såklart att ta lagguldet. Finland satte dock 
käppar i hjulet och snuvade medaljerna i 
stilhoppningen. 
   Svenskorna vann sina fotbollsmatcher 
denna dag och det blev seger i innebandyn 
med 14-1 mot Danmark. Hanna Jönsson 
knep guldet i spjut och guld blev det även 
för Sandra Kindesjö som sprang för glatta 

livet på 1500 m. 
 Gulden firades på kvällen med en 
gemensam svensk förfest, därefter bar det 
av in till Helsingfors till utestället The 
Butterfly.  

Svenskt guld
Klockan 8 dagen därpå var 
det återigen frukost med 
Fazerbröd. Herrarna hade 
en viktig fotbollsmatch mot 

Danmark. Om de vann matchen skulle 
de ta guldet, resultatet blev dock 0-0 och 
förstaplatsen blev danskarnas. Besvikelsen 
var stor, men utbyttes snabbt mot glädje 
när guldet blev Sveriges i damfotbollen.
   Sverige vann som väntat mot Norge i 
innebandyn, och i derbyt Sverige-Finland 
blev det oavgjort. Guldmedaljen blev 
ändå Sveriges eftersom vi hade en bättre 
målskillnad. En hedrande insats gjorde 
Sveriges målvakt Ricard Nyman som 
knappt kunde sitta ner i sitt mål. 
   Samma kväll samlades alla veteraner och 
styrelser från de olika nationerna på olika 
håll för att äta en bit mat 
och utvärdera landskampen. 
Alla möttes senare upp i en 
lada fylld med halm, utklädda till något 
som kunde relateras till ens utbildning. 

Nya lagkläder
Lördagen inleddes med att herrarna tog 
guld i handboll, en sensation eftersom 
det brukar vara Danmark som kniper 
förstaplatsen. Sverige kämpade hårt i 
basketen både på herr- och damsidan, 
men trots detta räckte det inte till 
medalj.
   Svenskorna visste att loppet var kört 

i sin sista handbollsmatch och gjorde 
därför sista matchen mot Danmark till en 
fröjd för ögat. Bodies, bikinis, löpartights 
och baddräkter plockades fram. Trots 
en gedigen uppvärmning med dans, en 
stark hejaklack och en kämpainsats, vann 
Danmark matchen. Sverige förlorade, 
men med ett leende på läpparna. 

Stolta tågar hela svenska laget fram. 
Jynsens hjältar har nu vunnit allt man kan.
Fanan vajar högt och allting känns så rätt,
När vi vinner Finlands stora festbankett!

Helstekt gris
Svettiga matchkläder, träningsbyxor och 
gympaskor byttes till banketten ut mot 
fina skor, kostym och klänningar. Sveriges 
nationalsång och landskampsånger 
genljöd och stämningen var på topp. 
Prisutdelningar, tacktal, sånger, helstekt 
gris, nordiska bordsgrannar och rodd 
präglade banketten. En väldigt trevlig 
middag där festen fortsatte med dans i en 
närliggande byggnad. Kvart i fyra samma 

natt satt fyrtiofyra 
svenskar i bussen 
tillbaka till Sverige. 

En av dessa, Ludvig Magnusson blev 
framröstad för bästa idrottsprestation. 
Alla var nog dock rörande överrens om 
att det inte var en individ som gjort hela 
landskampen, utan att det var Sverige som 
lag som gjort en fantastisk insats. Det var 
inte förrän Ultunas nejder kunde skådas 
som alla insåg att landskampen faktiskt 
var slut. Ett vanligt studentliv skulle ta 
vid, men med minnen för livet. ö

I simningen samma kväll 
kammade Hanna Jönsson hem 
Sveriges första guldmedalj och 
den nordiska landskampen 
var igång!

Bodies, bikinis, löpartights och 
baddräkter plockades fram

Finklädda Ultunesare inför banketten
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Inspektorsbalen gick av stapeln 
lördagen 23 oktober, för att avtacka 
Bengt HELIOS Guss för hans tio år som 
inspektor och samtidigt välkomna vår 
nya inspektor Erling DRILLEN Sandberg. 
Ulla och UD förgyllde fördrinken med 
sin vackra sång och humor. Balen var en 
ganska intim tillställning i 
Kårens dansdel med cirka 60 
gäster. Bordsplaceringslistan 
dominerades av kårnamn då 
det var väldigt många gamla 
rävar som kommit tillbaka 
till Ultuna. Riktigt god mat serverades 
under kvällen tillsammans med sång och 
dans – inte från gästerna utan från en 
teatergrupp med riktigt swing. Många 
tal hölls som fick oss åhörare att skratta 
riktigt gott och några tårar att falla. 
Inspirerad av den tidigare dansen, spontan-
dansade HELIOS ”inspektorsdansen” innan 
han höll sitt tal. Han avslutade det med 
att påpeka att det finns en tradition att 

en avgående inspektor skänker en del 
av sin egendom till Kåren och att han 
efter mycket noggrannt övervägande 
tillsammans med familjen hade kommit 
fram till den perfekta gåvan. Kåren fick en 
leksaksgård i trä, komplett med ladugård, 
djur, traktor och träd – för att representera 

alla inriktningar på 
Ultuna. Efter HELIOS 
var det DRILLEN:s 
tur att hålla det 
avslutande talet, där 
han började med att 

påpeka att vi inte kunde vänta oss någon 
”inspektorsdans” från honom. DRILLEN 
påstod att han inte alls var en lika duktig 
talare som HELIOS, men inte heller här 
gick det att hålla tillbaka skratten. Vi kan 
skatta oss lyckliga över att ha fått en sådan 
värdig efterföljare som DRILLEN.  ö

Inspektors-

Kåren fick en leksaksgård i 
trä, komplett med ladugård, 
djur, traktor och träd – för att 
representera alla inriktningar 
på Ultuna.

balen

text Cecilia A’kANON Nilsson
foto tobias fOtóN Neselius

Helios dansar inspektorsdansen
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Want to participate?
Jumble the letters in the yellow 
squares and send your answer 
to ultunesaren@stud.slu.se or 
Ultunesaren, Box 7074, 750 07 
Uppsala, Sweden. One happy 
winner gets the latest volume of 
National nyckeln. We need your 
answer no later than 25 January, 
2011. Good luck!

DoWn
 1 Pachisi-style board game
 2 “To be, or not to be – that
  _ the question” /Hamlet
 3 stomach prefix
 4 c
 5 Swedish ä transliterated
 6 chocolate unit
 7 emerge violently
 8 contrary to VR
 9 completes lip and N’
13 “Do you, Henry VIII, take
   Catherine __ _ be your
   lawfully wedded wife?”
14 80’s artist, written apart;
  persistent, written together
17 movie theater
18 silicon, uranium, fluorine,
  iodine, and molybdenum
20 the sun’s top position
22 arsenic, roentgenium,
  and osmium
23 former (noun and prefix)
25 the metro in Chicago
28 “_, ___ is different!” said
  Boxer.   /Animal Farm
30 indigenous Mexican people
31 life-force
33 university (est. 1701)

MUSiqUe, paroleS et 
MotS croiSéS 
The crossword published along-
side Ultunesaren No 1 2010 has 
still not been correctly solved. 
Agrippez votre stylo & join the 
hunt for the elusive volume of 
Nationalnyckeln! You can find 
the crossword on Ultunesaren’s 
homepage:

www.ultunesaren.se

ett SJÄlVSKriVet Val
I Ultunesaren nr 2 2010 stod all 
slags politiska partier att finna, 
dock inget av de som förekom-
mer i de dagliga nyheterna 
men väl VamPyRPaRTIeT (vågrätt 
43), Ny fRamTId (lodrätt 26) och 
aNTIPaRTIeT (lodrätt 10). Des-
sutom finns det plats för alla 
slags kändisar, inklusive muSSe 
PIGG (lodrätt 30) och faNTOmeN 
(vågrätt 77)!
 Lösenordet parlaMentet 
är platsen där folket säger 
sitt — i alla fall om man får 
tro TV4. Rätt svar skickades in 
av vinnaren John Stenström, 
Vänge. Vi gratulerar och hop-
pas att priset kommer väl till 
pass!

BliXt FrÅn KlarBlÅ HiMMel
I det allra senaste numret av 
Ultunesaren kretsade det mes-
ta runt azurfärgade artiklar: 
bLåbLuS (lodrätt 3), bLue Suede 
(vågrätt 11) och beRLINeRbLåTT 
(vågrätt 24). Att man dessutom 
fick lära sig att det var Lea 
(vågrätt 33) som sjöng Boy får 
räknas som en bonus!
 Kanske förvirrade bakgrunds-
bilden en aning, men den var 
faktiskt en extra ledtråd till 
lösenordet - BlÅ KonGo! bland 
de rätt besvarade inskickade 
lösningarna drogs vinnarparet 
inger och Gunnar nilsson, 
Knivsta. Grattis till vinsten! ö

:cc

 35 __ the dog (1997 film)
38 shoe salesman bundy
39 thorium’s “thorn” symbol
41 _ l’amour (1986 song)

acroSS
 1 crosses paths in Star Wars
10 the land borat travelled to
11 _____ gates
12 predict, tell fortune (OE)
15 TLd code for Russia
16 sets of eight
19 point-of-zero-charge short
21  expose to (the theme)
23 gigantic
24 neon in Nebraska?
25 Valencian xenon exclamation?
27 part of the stern of a boat
29 _______ shadow (1983 song)
31 on the wrestling floor
32 NCIS’ mcGee
34 denotes pain (interj.)
36 Goofy’s goofy exclamation
37 quarterback Joe (1943-)
40 america Online today
42 _ ____ _ __ attic (1981 book)
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DeceMBer MeanS DarKneSS at least for us in the upper part of the 
Northern Hemisphere - but do not let this get to you - solve this crossword 
instead! The theme shines brightly just like a million years before and will 
guide you to the correct solution.

liGHt
at the
end
of the

WorlD

korsord_5_2010.indd   1 2010-11-29   20:13:52
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Hej student, 
hos oss finns 
möjligheterna!

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

Besök 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.


