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Livsviktigt och livsfarligt

Läs om barnen i Burundi 
på sida 10

Utan vatten kom-
mer vi inte långt. 
Enligt Wikipedia 
överlever vi bara i 
tre till fem dagar 
i brist på vatten, 
beroende på bland 
annat temperaturen 
omkring oss. Vatten möjliggör dessutom 
för oss att vattna våra grödor, hålla en 
god hygien, svalka oss varma som-
mardagar. Ja, ni vet ju själva. Och trots 
att det är så fiffigt konstruerat att detta 
nödvändiga livsmedel faktiskt regnar 
från himlen verkar det ofta hamna på fel 
plats, vid fel tidpunkt. För mycket regn 
ger översvämningar, sjukdomsspridning, 
förstörda skördar med mera. För lite 
regn eller inget regn alls ger torka och 
hungersnöd. Tillgången på rent vatten 
är på många delar av vår jord knapp, 
både vid för mycket och för lite regn. I 
terminens sista nummer av Ultunesaren 
kan du läsa om hur bevattningen av de 
bomullsplantager där råmaterialet till de 
flesta av våra kläder odlas slukar produ-
centländernas vattenresurser (s. 14). Vi 
får också läsa om hur bristen på vatten 
och därmed hygien kan få ödesdigra 
konsekvenser för barn i det afrikanska 
landet Burundi, som vår skribent Mad-
elene har besökt (s. 10).  

En annan vattenvin-
kel, av det positivare 
men kyligare slaget, 
tas upp på sidan 21 
där Ultunesaren tipsar 
om hur man bäst 
tar till vara på det 
frusna vattnet som 

förhoppningsvis täcker vårt kära Up-
psala så här års.  Dessutom hittar du tips 
på allt från bästa matlåderätterna till den 
skönlitterära julläsningen, och får stifta 
bekantskap med både en av SLU:s bästa 
pedagoger och en riktig entreprenör som 
berättar om hur han dragit nytta av sina 
studieår på Ultuna. 
 Tiden har gått fort sen jag tillträdde 
som redaktör för Ultunesaren för ett 
knappt år sen, och det är känns nästan 
lite vemodigt att lämna titeln vidare. 
Det har varit riktigt roligt att få ha varit 
en del av 2011 års redaktion tillsam-
mans med mina fantastiska medar-
betare. Men till syvende och sist är det 
ju inte vår tidning, utan er tidning, alla 
ni som läser den. Tveka därför inte att 
höra av er med ris och ros, önskningar 
och kommentarer, så kommer den nya 
redaktionen kunna fortsätta arbetet med 
att göra Sveriges äldsta kårtidning ännu 
lite bättre! 
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Cryptosporidium 
förekommer i första hand i ytvatten-

täkter. I Uppsala kommun är det 
endast Almunge och Länna som 

försörjs med vatten från ytvattentäkt. 

En Uppsalabo gör i snitt av med 
155 liter vatten om dagen.

stock.xchng

Ultuna Studentkår
Duhrevägen 6

Box 7074 
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 30 50 

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

Erik Olsson    073-755 25 55 
(Ansvarig för studiesociala frågor)   
Erling DRILLEN Strandberg 070-620 45 16
(Inspektor) 
Sofia Lindman   076-235 33 93 
(Hufvudfadder)

Akutkort
Jourhavande ultunesare 

Emergency card
Union members on duty

Du har väl inte missat att Ultunesaren finns på nätet? 

www.ultunesaren.se

Vi dricker vatten från Fyrisån!
Dricksvattnet för Uppsala centralort kommer från grundvatten i Uppsalaåsen. 

Åsen infiltreras med vatten från Fyrisån som transporteras i åsen i sex-åtta månader 
innan det pumpas upp till vattenverket. 

Vattnet har då renats på naturlig väg och blivit grundvatten.

Medelhårt vatten i Uppsala
8 °dH

källa: uppsalavatten.se
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– Jag blev så förvånad när jag fick höra att jag hade fått priset 
att jag blev tyst i luren. Därför framgick det inte hur glad jag 
blev. 
 Det är lunchtid och vi sitter på Ultunas ekologiinstitution. 
Peter berättar om priset, om sitt ansvar som pedagog, 
studenternas påverkan och om en ny grön våg. 
– Priset fyller en viktig funktion. Det finns många skickliga 
föreläsare på SLU och lärarrollen kan kännas otacksam. Det är 
ett bra sätt att uppmärksamma deras arbete.

inspirerande att möta studenter
Peter är kursansvarig för Ekologisk botanik och Ekologi som 
ges för landskapsarkitekterna. Han håller föreläsningsserier 
i ekologikurserna som ges för mark/växt, ekonomi och 
landsbygdsprogrammen. 
Har studenterna gett dig någon uppfattning om att dina 
föreläsningar är uppskattade? 
– Utifrån deras kursutvärderingar har jag kunnat utläsa att de 
är omtyckta.  
 På frågan hur det är att undervisa får jag svaret:
– Det är roligt och inspirerande att möta studenter. 

 Peter berättar att större delen av hans arbete går till att 
förbereda och undervisa kurserna. Han lägger mycket energi 
på att utvärdera avslutade kurser. Dessutom försöker han ta sig 
tid att läsa litteratur på grundnivå.
– Undervisningen på grundnivån är så bred att jag som 
föreläsare måste kunna svara på frågor som inte tillhör mitt 
eget område. Jag försöker tänka tillbaka på vad jag själv tyckte 
var svårt, och förenkla det. 

Studenternas kurs
Jag frågar Peter vad som är hans pedagogik: 
– Jag lägger ner tid på att hitta en röd tråd i materialet, att 
bygga upp en berättelse. Inte bara stå och rabbla. Jag förenklar 
hellre än att beskriva komplicerade bitar alltför detaljrikt. 
Men mina studenter burkar säga att det är positivt att ha olika 
föreläsare som alla har sitt sätt att undervisa på. 
Vad ska vi studenter göra för att påverka kvalitén på 
undervisningen?
– Jag brukar säga två saker. För det första: ställ frågor. Den 
enda dumma frågan är den som aldrig blir ställd. För det 
andra, säg till när något inte är bra. Det är inte föreläsarens 

Peter Redbo-Thorstenson  
-prisad för sin pedagogik

– Jag blev så förvånad när jag fick höra att jag 
hade fått priset att jag blev tyst i luren. 

Den 8 oktober fick växtekologen Peter Redbo-Thorstenson ta emot SLU:s pedagogiska pris. 
Utdelningen ägde rum vid årets doktorspromotion till ljudet av blåsorkester.
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Ekologisk mat i Sydafrika, artificiella 
sötningsmedel och att bygga odlingssystem 
på höjden. Det var spridda ämnesområden på 
årets studentkonferens i Nederländerna. Men 
alla hade de en sak gemensamt: den viktiga 
frågan ”Can agriculture feed the world?”, som 
också var temat för dessa två dagar.

kurs, det är studenternas. 
 Peter fortsätter med att säga att det är något som han 
uppskattar hos dagens studenter. De blir inte skrämda av 
auktoritet utan säger vad de tycker.
Är dagens kursutvärderingar till större hjälp än tidigare?
– Standarfrågorna har blivit enklare att sammanställa och på 
kortare tid. Dessutom är det möjligt för mig som lärare att 
ställa egna frågor. Det är en funktion jag använder mig mycket 
av. Om det är något jag funderar över kan jag utvärdera det 
utifrån kommentarerna jag får. 
 Han lägger till att det är önskvärt med högre svarsfrekvens. 
– Däremot tycker jag det är konstigt att de som sitter i 
studieråden inte har tillgång till kommentarerna. 
 Vi diskuterar kort Kårens roll, och Peter hoppas att Kåren 
får ha kvar sitt medlemsantal. 
– Kåren är ett viktigt verktyg för att kunna driva igenom 
studenternas egna frågor på universitetet. Ju fler medlemmar 
desto större möjlighet att tillsammans påverka studierna. 
Bland dina kurser, vilken tycker du är roligast?
– Botanikkursen. Eftersom det är en fältkurs blir den mer 
improviserad. Dessutom kan studenter få aha-upplevelser 
under kursens gång trots att de först tyckte att det var sådär att 
titta på växter. 

Peter Redbo-Thorstenson  
-prisad för sin pedagogik

Vi var fyra studenter från SLU i Uppsala och två från 
Alnarp som efter ett par timmars flygresa till Amsterdam 
tog tåget vidare till Wageningen. Wageningen visade sig 
vara en lugn liten universitetsstad där hus, kanaler och 
vägar bildade väldigt raka linjer. Dagarna var fyllda av 
intressanta presentationer där vi tillsammans med andra 
studenter presenterade våra kandidat- eller masteruppsater. 
En gemensam middag och andra aktiviteter stod också 
på schemat, eftersom nätverkandet mellan de olika 
universiteten var en del av syftet med konferensen.
 Nästa år får vi ultunesare betydligt närmare. Den fjärde 
upplagan av ELLS Scientific Student Conference kommer 
nämligen att hållas i Alnarp 9-10 november 2012. Temat 
blir Future cities/future life (sciences) och jag är säker på att 
det då blir två lika roliga och intressanta dagar som det var 
i Wageningen.

Precis som slu varje år delar ut sitt pedagogiska pris vid 

doktorspromotionen i oktober, delar Kåren ut uls pedagogiska 

pris i samband med den stundande Luciabalen. 

Årets pris går mycket välförtjänt till 

Magnus Simonsson 

vid Institutionen för mark och miljö. Det är kårmedlemmar 

som har nominerat denna exceptionella föreläsare, som får ta 

emot priset 10 december. Grattis hälsar Ultunesaren!

intervju Madelene Casselbrantbild privat

Ökat grönt intresse
Peter tycker att det generellt har blivit roligare att undervisa på 
grund av det ökade intresset för gröna frågor.
– Till och med civilingenjörer är mer intresserade.
Ekonomerna med?
– Faktiskt, vilket jag sa till min fru häromdagen. Jag upplever 
att jag får större respons från både ekonomer och agronomer.
Avslutningsvis, något uttalande på temat vatten?
– En kul historia från när jag själv började läsa biologi i 
högstadiet. Min lärare sa en gång: Havet är så stort att där kan 
man släppa ut vad som helst.
 Kunskap förändras alltså, tack vare pedagogiska föreläsare 
likt Peter själv.   ö

Wageningen

euroleague for life Sciences (ellS) är ett nätverk 
bestående av universitet runt om i Europa med inriktning 
mot bland annat jordbruk, landskapsarkitektur, livsmedel och 
hälsa. ELLS första vetenskapliga studentkonferensen hölls 
vid University of Hohenheim i Tyskland och sedan dess har 
deltagarantalet mer än fördubblats. På årets studentkonferens 
deltog 285 studenter. Förutom studentkonferenser kan man 
som student söka masterprogram och utbyten inom ELLS. För 
mer information, se www.euroleague-study.org/.   ö

text & foto anna diaMaNt Samuelsson

Nyskapande och imponerande arkitektur.

Tur och retur
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Julia PaNtHeRa Fransson
Ordförande ULS 2011

lorenzo Menichetti
  Chairman of the ULS PhD 

Student council  2011  

Open Access Publications: 
“free” as in free beer?

Vad fort ett år springer i väg. Jag minns det som igår när jag stod, 
mycket nervös, på novemberkårmötet och motiverade varför 
just jag skulle bli ordförande. Nu kommer jag snart att lämna 
över till nästa års ordförande och det är min förvissning att nästa 
års styrelse kommer göra ett alldeles ypperligt jobb. 
 Året har inneburit både skitgöra och glam (stövlar och bal-
klänning). Jag har både rensat sopor under småttingveckorna 
och varit på bal på slottet, och jag menar att det är just de 
kontrasterna som gör uppdraget intressant. 
 Det senaste ganska ovanliga uppdraget var att ta rätt på Kårens 
älskade kårtraktor Victor, som försvann under årets älgmiddag. 
Trots sluss:s avskaffande av kårlånen visade det sig att det var 
representanter från lantmästarkåren som tagit den med sig hem. 
Ett något överdrivet krigsbyte, enligt uls. Vid första anblicken 
lockar det hela till lite skratt men jag satte snart skrattet i halsen 
när det hamnade på mitt bord att lösa.
 Jag önskar att den här rivaliteten som finns mellan kårerna, 
som från början bara var kärleksfull, men som nu har övergått 
till något som är mer på blodigt allvar, kunde ta slut. Agronomer 
och lantmästare ska umgås och samarbeta i resten av våra yrkesliv. 
Varför inte se varandras styrkor och dra nytta av det kontaktnät 
som vi bygger upp sinsemellan under tiden på slu? Vi ska inte 
konkurrera och förringa värdet av varandras utbildningar, vi ska 
komplettera varandra och vara ett team. 
 För er som undrar så står nu Victor tryggt bakom lås och bom 
hemma på Ultuna igen. 
 Nu går jag vidare mot nya äventyr i min balklänning och 
mina stövlar. Tack för det här året och länge leve Kåren!

I balklänning och stövlar

The concept of Open Access seems so revolutionary, and it 
is simple to communicate and to understand. It can have a 
huge impact, also on an emotional level, as every revolution is 
supposed to be simple and contained in few words.  
 But it is more complex than that. It’s far from being a 
novelty and it has deep historical roots that took several 
shapes and ramifications. The concept of knowledge sharing 
has always walked close to scientists. In Academia we always 
accepted the idea that information should be easily accessible 
and spread, because we are first of all the main users of the 
information we produce and we all know on our skin how 
precious and productive it can be for our work to retrieve it fast 
and to freely access it. Internet as a “global library” was formed 
in the early stages, in a purely academic environment.
 We all know that “Open Access” has to have something 
fair by instinct. But, in that same environment, the scientific 
culture means also consciousness for the need to grant 
authoritativeness; information must be carefully reviewed and 
filtered, and the peer reviews are one of the main instrument 
in Science. Openness has to compromise with this main need, 
and it is because of the characteristics of the scientific system 
that we cannot really apply to science the same concepts as 
in software development or social copyright. In science it is 
not necessarily a matter of copyright, but more about giving 
enough grants for others to rely on your work and to use it. 
On the other hand, openness means to reach more people and 
here we can cite what Eric Raymond, in his famous essay “The 
Cathedral and The Bazaar”, stated about the development 
paradigm of Open Source Software that “given enough 
eyeballs, all bugs are shallow”. Well, this is self-explanatory, and 
it is much likely to work in science as well. 
 So, to come to a conclusion, real conclusions cannot be 
drawn about OA Publishing in general; we can rather say that 
the whole concept is being defined and developed, and that the 
founding principles are much likely to bring good discussion 
and benefits in science. The matter is not about deciding if 
the Open Access concept is good or bad, but rather about its 
implementation.
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Vi ger våra 
medarbetare 
möjligheter 

www.lrfkonsult.se

...att växa med våra kunder

Varje dag hjälper vi på LRF Konsult företagssamma människor runt 
om i landet att förverkliga sina drömmar och idéer. Företagare kan 
tack vare vår kunskap och rådgivning utveckla sina företag. 

Vårt löfte är att vi gör det lättare att vara företagare och vi gör det 
genom att erbjuda kvalificerad rådgivning inom  ekonomi, juridik,  
affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Det innebär att vi ger dig möjlighet att med din kompetens och ditt 
arbete åstakomma skillnader som faktiskt märks för våra kunder.

På LRF Konsult.se hittar du aktuella lediga tjänster.

Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa 
rådgivningsföretag!
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Styret informerar

Från och med årsskiftet kommer det att finnas en ny heltidsarvoderad befattning på Kåren. Befattningen kommer ingå i 
styrelsen och har fått namnet Kårhusmästare och ska ta över Klubbmästarens och Kårlokalnämndens uppgifter. Det har länge 
funnits en stor problematik kring dessa befattningar som Kårhusmästaren förhoppningsvis är lösningen på. Klubbmästaren 
har under många år haft en allt för stor arbetsbelastning och det är svårt att rekrytera till befattningen. Kårlokalnämnden har 
samma problem. Resultatet av att inte ha ett fulltaligt utskott som tar hand om kårhuset är att kårhuset inte underhålls i den grad 
som behövs. Den nya befattningen kommer att finansieras genom neddragna städkostnader och genom att öka Kårens externa 
uthyrningar, både i pris och i antal. En heltidsarvoderad befattning kostar ungefär 200 000 kr per år. 
 Medlemsintäkter, företagssponsring och medel från slu kommer fortsättningsvis att gå till Kårens kärnverksamhet, d.v.s. 
utbildningsbevakning, och kommer alltså inte att bekosta en ökad festverksamhet. 
 Inför oktoberkårmötet 2012 kommer befattningen att utvärderas. Utvärderingen presenteras för medlemmarna under mötet. 

slu kommer att få kraftigt minskade anslag från 
Landsbygdsdepartementet nästa år, närmare 30 
miljoner mindre jämfört med 2011. Eftersom det i 
regleringsbrevet, det dokument som anger ramarna för SLU:s 
forskningsverksamhet, anges hur mycket pengar som ska 
gå till forskning och det inte går att göra besparingar där, 
kommer största delen av besparingen att göras på SLU:s 
utbildningsverksamhet. 30 miljoner motsvarar c:a 7 % av 
grundutbildningens totala omsättning. 
 Rektor Lisa Sennerby Forsse vill värna om 
yrkesprogrammen, värna samarbetena med andra universitet 
och internationella utbyten samt låta kvalitet gå framför 
kvantitet.
 Ekonomerna på SLU:s ledningskansli och fakulteterna 
fortsätter att utreda besparingsmöjligheter. SLU:s styrelse 
förväntas fatta ett slutgiltigt beslut senare i december. 
Kåren och SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) bevakar 
händelseförloppet och sitter med i de beredande och 
beslutande organ där beslut kommer fattas.

För att klara av besparingarna planeras ett antal åtgärder:
•	 Fristående kurser ska så långt som möjligt läggas 

ner och därigenom värnas de kurser som ingår i 
programmens ramscheman.

•	 Ett eller flera mastersprogram avvecklas och det 
tidigare kravet på att kandidater ska erbjudas 
möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå på SLU 
tas bort.

•	 Valbarheten inom programmen måste minska genom 
att kurser med få studenter läggs ner.

 

stock.xchng

Kårhusmästare - Ny befattning i Kåren

Budgetnedskärningen – 
en stor fråga för Kåren och sluss

stock.xchng

Det är just detta arbete din kåravgift bekostar. Så fort vi 
har mer information kommer det skickas ut via Kårens 
Nyhetsbrev.     ö 
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Alumnen
- Stefan Ljungdahl

Om jobbet: Jag startade Agriprim AB våren år 2000, och 
flyttade direkt vid öppnandet in på Uppsala Innovation 
Center på Ultuna. År 2003 fick jag möjlighet att köpa 
tidningen Jordbruksaktuellt som fyller 50 år 2012. Sen har 
företaget utvecklats bra i egen regi. Idag har vi kontor i Örebro 
och Lidköping. Jag är formellt VD för företagen och ansvarig 
utgivare för tidningarna. Det innebär att jag är ytterst ansvarig 
för verksamheten och även ansvarar för allt vi publicerar. I 
praktiken är det naturligtvis mina 29 kollegor som gör det 
mesta jobbet. Att omge mig med duktiga medarbetare, som 
helst ska vara mycket duktigare än jag på sina specialiteter, ser 
jag som min egentliga huvuduppgift idag. Min roll är att vårda 
den röda tråden i företaget samt skapa förutsättningar för 
kollegorna att leva ut och vidareutveckla sin talang. 
 
Något jag tagit med mig från studietiden: Min väg till 
där jag är idag är ett bra exempel på att livets vägar är 
oförutsägbara och livet fullt av möjligheter. När jag precis 
börjat på SLU hade universitetet bestämt sig för att storsatsa 
på datoranvändningen bland studenterna. Vi fick möjlighet 
att köpa en subventionerad bärbar dator med 24 MB RAM-
minne och monokrom skärm för cirka 20 000 kronor. 
Skrattretande mycket pengar för en idag helt kass dator, men 
ett viktigt steg på vägen för 
mig. När internet kom fick 
intresserade studenter tack vare 
en pionjär på enheten SDI, 
statistik, data och information 
på Ekonomen stora möjligheter 
att testa nätets alla möjligheter. 
Jag var helt ointresserad, men 
min studiekompis Mattias 
Malmgren övertalade mig 
att hänga med till datorsalen 
i Undervisningshuset och 
testa det här nya ”internet”. 
Utan Mattias och det 
förtroende vi fick av en 
universitetsmedarbetare, att 
testa internets alla möjligheter 
hade jag sannolikt aldrig 
hamnat på den här banan. 
Det viktigaste jag har med 
mig från universitetet är 

livserfarenheterna från mina två utbytesperioder utomlands, 
i Portugal och Nederländerna. Viktigt är självförtroendet att 
veta att jag kan lära mig nästan vad som helst, det handlar bara 
om motivation samt ödmjukheten att veta att fakta sällan är 
annat än momentana sanningar.  
 
Något jag önskar att jag lärt mig: Jag önskar att det varit 
mycket mer näringslivskoppling, gärna tidigt i utbildningen. 
Det skulle kunna ge studenter en klarare bild av vilka jobb 
han/hon är intresserade av och mer signaler från företagen till 
studenterna om vilken kunskap företagen värderar. Överallt 
i arbetslivet värdesätts affärskunskaper. Även i den offentliga 
sektorn kretsar mycket kring affärer, strategier, kalkylering, 
budgetar, redovisning. Jag önskar också att jag läst mer språk 
kvällstid. Färre i världen än man tror talar bra engelska. 
 
Bästa minnena från SLU/Kåren: Mina bästa minnen är 
vännerna, idrottslandskamperna (jag hann tävla i alla länder), 
småttingveckan och alla middagar och fester på Kåren. Mitt 
år som DJ på kåren var också en härlig tid. Känslan när jag 
klarade de sista omtentorna är också svårslagen. Jag var ingen 
exemplarisk student, snarare en ofokuserad och skoltrött 
student.

Program: Husdjursagronom inskriven 1991 
Jobbar med: Driver ett tidningsförlag som ger ut tidningarna Jordbruksaktuellt, Skogsaktuellt, Entreprenadaktuellt och 
Grisföretagaren samt Agriprim AB, ett IT-företag för jord-, skog- och entrepenadbranscherna. Agriprim utvecklar webbplatser, 
affärssystem, mobil-appar för Iphone och Android med mera. 

Stefan hade gärna sett mer näringslivskoppling i utbildningen.
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rinnande vatten och använda internet. Så fort vi kom utanför 
stadsgränsen ändrades bilden. Låglandet ersattes av ett kuperat 
landskap och något svalare luft än det tropiska klimatet kring 
sjön. 
 Praktikorten Gakwende låg avgränsat från omvärlden av 
några av Burundis alla kullar. Centret för funktionshindrade 
startades av svensken Dorothy Gustafson i början på 90-talet. 
Hon såg att personer med funktionsnedsättning var utstötta 
från samhället. Det fanns föräldrar som gömde undan sina 
barn så de inte fick gå i skolan. Med centret ville Dorothy ge 
barnen ett ställe att bo där de inte var utanför, och en framtid 
genom att låta dem gå i skolan. Kriget tvingade Dorothy att 
lämna centret. När hon hade åkt försämrades centrets skick. 
Sedan två år tillbaka arbetar en grupp i Stockholm för att 
utveckla centret. 

Viktigt förbättringsarbete
Drygt femtio ungdomar i åldrarna 6-25 bodde på centret 
när vi kom dit, alla med någon slags funktionsnedsättning. 
Vissa utav handikappen var orsakade av allvarliga infektioner 
som enkelt hade kunnat behandlas med goda tvättrutiner 
och förband, men det blir svårt när det inte finns tillgång till 
vatten varje dag och brist på förband. Barnen kunde inte få 
rehabilitering eller specialistvård, eftersom sådan vård knappt 
finns i landet. Centret är en av få organisationer i hela Burundi 

En ovanlig hösttermin 
i Burundi

Burundi ligger i Östafrika och är ett av världens tio fattigaste 
länder. Förklaringen till den extrema fattigdom är landets 
trasiga historia, som de delar med grannlandet Rwanda. 
När länderna var belgiska kolonier skapade kolonialmakten 
spänningar mellan nationernas två största folkgrupper: hutuer 
och tutsier. Konflikterna fick förödande konsekvenser efter 
självständigheten. Mest världsomskakande var folkmordet 
i Rwanda 1994. I Burundi eskalerade konflikten till ett 
inbördeskrig i början av 90-talet. År 2004 infann sig 
vapenvila. Situationen är fortfarande orolig men majoriteten 
av befolkningen hoppas på den sköra freden.

ett hem och en framtid
Vi påbörjade och avslutade praktiken i huvudstaden 
Bujumbura som ligger i låglandet intill Tanganikasjön. 
Under praktiken åkte vi regelbundet dit för att få ett avbrott 
från livet på landsbygden, för att kunna ta en dusch under 

För ett år sedan bytte jag tillsammans med två 
vänner studierna mot fyra månaders praktik i 
Burundi genom den svenska biståndsorganisationen 
pmu Interlife och deras burundiska samarbetspartner 
cepbu. Vår främsta uppgift var att arbeta på ett 
skolcenter för barn med funktionsnedsättning i byn 
Gakwende.

Rostade termiter - en favorit under regnperioderna
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som arbetar med att förbättra situationen för personer med 
funktionsnedsättning. Det är en början, och en mycket viktig 
sådan. 

lek och läxor
Det finns inga raka svar på vad vi gjorde på hemmet. När 
barnen var i skolan hade vi diverse projekt för oss, som att 
måla om matsalen eller sortera centrets förråd. Förrådet var 
överfullt med saker som skänkts, och mycket av sakerna var 
oanvändbara. Exempelvis kom en hel pall med kläder ifrån 
USA, majoriteten i storlek XL-XXXL. Många kvällar lekte 
vi med de yngre, samtidigt som vi hjälpte de äldre med sin 
engelska, historia eller matte. Några gånger visade vi film 
på min bärbara dator. Då samlade sig alla runt den lilla 
skärmen för att se Toy Story 3. Till julfesten övade vi in ett 
julspel tillsammans med ungdomarna, vilket var en unik 
upplevelse eftersom de flesta barnen bara pratade Kirundi. Vi 
fick regissera genom att spela upp manuset på svenska, sedan 
tolkade de våra ljud och rörelse. 

ovissa framtidsutsikter
Otaliga tillfällen samtalade vi med de äldre. Ibland diskuterade 
vi roat kulturskillnader. Vid andra tillfällen lyssnade vi när de 
berättade om sina förhoppningar och frustrationer i livet; hur 
de kunde bli utskrattade i sina hembyar för sina handikapp, 
eller hur de hade förlorat delar av sina familjer under kriget. 
Något som gjorde starkt intryck på mig var hur ungdomarna 
inte lät sig begränsas av sina rörelseförhinder. Som när 
vi spelade fotbollsmatch tillsammans: jag och de andra 
praktikanterna blev helt bortspelade. Så fort bollen rullade 

av planen och ner för de slutande omgivande åkrarna, var 
något av barnen på väg utför slutningar innan vi hade hunnit 
reagera. Att dela ungdomarnas vardag var många gånger 
psykiskt jobbigt men samtidigt fylld med en stark glädje jag 
sällan möter hemma. Många utav dem lever i ständig oro 
över sin framtid. Vissa lever till och med i frågan ifall de har 
en framtid. Men trots alla deras bekymmer hade vi många 
tillfällen tillsammans som var ren och skär lycka. text & foto Madelene Casselbrant

enkelt liv i byn
Förutom alla händelser på själva hemmet, var det en 
upplevelse i sig att under ett par månader bo i Gakwende. 
De flesta av byns invånare bodde i lerhus, utan el och vatten. 
De enda byggnaderna som hade lite elektricitet var hemmet, 
kyrkan, vårdcentralen och huset där vi bodde. När skolan 
var slut brukade vi se barn plocka vedpinnar till matlagning. 
Invånarna livnärde sig på sina odlingar, som de brukade med 
hacka. Grödorna som blev över sålde familjerna på byns 
marknadsdagar. Då strömmade folk in från alla håll bärandes 

på sina korgar, i sällskap med överbelastade cykelkaravaner. 
Vi kallade till oss mycket uppmärksamhet när vi rörde oss i 
byn. På marknadsdagarna följde hela marknaden våra inköp. 
Och de gånger jag och någon av de andra gav oss ut på en 
springtur fick vi oftast ett 30-tal skolbarn i följe. Vi sprang i 
våra Nike-skor, de sprang i sina badtofflor, samtidigt som de 
sjöng ramsor.

arbetet fortsätter
När jag kom hem vid årsskiftet ville jag inte reflektera, jag gick 
bara in i vardagen igen. Tankarna har kommit ifatt mig under 
månaderna som har gått. Idag sitter jag med i den svenska 
projektgrupp som arbetar med centrets utveckling och under 
sommaren har renoveringarna påbörjats på centret. Det är 
otroligt att få höra hur ungdomarnas situation förändras, 
och jag är glad att jag kan få göra något för dem även här 
hemma. Tiden i Burundi kommer alltid att påverka mig, 
och jag kommer inte ångra att jag tog chansen att åka även 
om det inte passade in i ramschemat. Praktiken har gett 
mig bekräftelser på att det finns mycket att göra med min 
utbildning när jag är färdig på Ultuna. 

Jag ansökte om praktiken direkt till PMU Interlife. Den 
möjligheten finns inte längre kvar. Idag är det Internationell 
Programkontoret som kan erbjuda liknande möjligheter, om 
någon läsare är intresserad.   ö

Toy Story 3 fångar allas uppmärksamhet

Bollkontroll är viktigt i det kuperade landskapet
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Vi ger våra 
medarbetare 
möjligheter 

www.lrfkonsult.se

...att växa med våra kunder

Varje dag hjälper vi på LRF Konsult företagssamma människor runt 
om i landet att förverkliga sina drömmar och idéer. Företagare kan 
tack vare vår kunskap och rådgivning utveckla sina företag. 

Vårt löfte är att vi gör det lättare att vara företagare och vi gör det 
genom att erbjuda kvalificerad rådgivning inom  ekonomi, juridik,  
affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Det innebär att vi ger dig möjlighet att med din kompetens och ditt 
arbete åstakomma skillnader som faktiskt märks för våra kunder.

På LRF Konsult.se hittar du aktuella lediga tjänster.

Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa 
rådgivningsföretag!

När inspirationen tryter
testa redaktionens  

bästa matlåderätter

Var det någon som insåg hur lyxigt det var att få 
maten serverad i grundskolan, innan man själv 
blev tvungen att ta med sig sin egen mat varje 
dag på universitetet? Men att majoriteten av våra 
luncher nu mera består av micrad lådmat behöver 
inte betyda att lunchen blir mindre lyxig. Här 
bjuder vi på varsitt tips som garanterat höjer 
smakupplevelsen i din matlåda!

Kvantitet och kvalitet eftersom böngryta ger flera måltider 
samtidigt som den är varierad i sig själv.  Och helt vegetarisk.

1 gul lök
Rapsolja till stekning
1 pkt passerade tomater
1 grönsaksbuljong
3-400 g torkade bönor, ex. Borlotti eller Kidney
2 valfria sorters grönt, ex. aubergin, sockerärtor, svamp, morötter, 
torkade persikor, färsk krydda; i lagom kvantitet 
C:a 2 msk oskalade sesamfrön (ger extra smak och har högt 
järnvärde)
1 msk Sambal Oelek
Salt och peppar
Tillsätt sås/krydda som ger fylligare smak, exempelvis BBQ-sås 
(utan köttarom), chilisås, curry eller soja

Blötlägg och koka de torkade bönorna. Stek löken i olja på låg 
värme. Ha i de utvalda grönsakerna tillsammans med Sambal 
oelek, sesamfröna och valfri krydda. Stek allt på låg värme tills 
grönsakerna är mjuka. Häll på de passerade tomaterna och lägg 
i grönsaksbuljongen. Tillsätt c:a 1 dl vatten utan att låta grytan 
bli för vattning. Låt koka upp och puttra i c:a 10 minuter. Häll 
sedan i bönorna, och den valfria smaksättningen. Koka upp 
grytan en gång till, och smaka av med salt och peppar. Servera 
med bulgur, fullkornsris eller liknande.

Maddes enda böngryta

7 dl vatten
6 morötter
2 gula lökar
2-3 cm ingefära
juice från 2 apelsiner
salt 
peppar

Hacka morötter, lök och ingefära. Koka tills de är mjuka 
tillsammans med lite salt och peppar.
Mixa slät och tillsätt sedan den nypressade apelsinjuicen. 
Servera gärna med en klick crème fraiche eftersom ingefäran 
bränner skönt i munnen.

Kajsas värmande morotssoppa 
- för kyliga vinterdagar

Lunchmöte på Ultunesarens redaktion 
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Vi ger våra 
medarbetare 
möjligheter 

www.lrfkonsult.se

...att växa med våra kunder

Varje dag hjälper vi på LRF Konsult företagssamma människor runt 
om i landet att förverkliga sina drömmar och idéer. Företagare kan 
tack vare vår kunskap och rådgivning utveckla sina företag. 

Vårt löfte är att vi gör det lättare att vara företagare och vi gör det 
genom att erbjuda kvalificerad rådgivning inom  ekonomi, juridik,  
affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Det innebär att vi ger dig möjlighet att med din kompetens och ditt 
arbete åstakomma skillnader som faktiskt märks för våra kunder.

På LRF Konsult.se hittar du aktuella lediga tjänster.

Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa 
rådgivningsföretag!

300 g pasta
200 g frysta wokgrönsaker
200 g fryst kyckling
1 kycklingbuljongtärning
 
Koka den frysta kycklingen i en kastrull i ungefär 40 min. Koka 
pastan tillsammans med buljongtärningen. Stek wokgrönsakerna 
och lägg efter ett tag ned den kokta kycklingen skuren i bitar. 
Blanda slutligen i den färdigkokta pastan. Beroende på hur välstekt 
du önskar är det därefter bara att servera.

Eriks goda kycklingwok

Blandade rotfrukter, exempelvis 4 morötter, 4 små palsternackor 
och ¼ rotselleri
2 gula lökar
1,5 dl röda linser
1 pkt krossade tomater
2 msk tomatpuré
2,5 dl matlagningsgrädde
2,5 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
500 g keso
Lasagneplattor
Salt, peppar och rosmarin
Riven ost

Riv alla rotsakerna och hacka löken. Fräs lök och rotsaker i en 
stor kastrull, tillsätt linser, tomatkross, tomatpuré, grädde, vatten 
och buljongtärningar. Låt koka 10 minuter och smaka av med 
salt, peppar och torkad rosmarin. Varva sedan lasagneplattor, 
grönsaksröra och keso i en stor ugnsfast form. Avsluta med 
grönsaksröra och toppa med valfri mängd riven ost. Sätt in i 
ugnen i 225° C i 30 minuter. Det ger många matlådor, som 
dessutom funkar fint att frysa.

Matildas vintriga lasagne på rotfrukter

Man tager vad man haver 
i kylskåpet, till exempel 
överbliven köttfärs, kyckling, 
lite ledsna tomater, lök, 
svamp etc - det man tycker 
kan funka ihop. Rör ihop 
pajdeg, förgrädda i ugnen. 
Stek lök med mera som 
behöver stekas eller värmas 
upp. Lägg i ”kylskåpsrenset” 
i pajskalet, blanda gärna 
in någon form av frysta 
grönsaker och svamp. 
Toppa med en äggstanning 
(1 ägg binder 1 dl vätska), 
crème fraiche alternativt 
ost. Jag brukar göra någon 
sorts blandning av alla tre 
beroende på vad som finns i 
kylskåpet. Grädda pajen och 
du har fått en god middag 
samt flera matlådor till priset 
av att du slapp slänga mat.

Cecilias kylskåpsrensarpaj

Jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det känns så lyxigt 
att få ta med sig två matlådor, värma den ena, och ha kalla 
tillbehör i den andra. Här kommer min favorit, rårakor med 
rökt lax och pepparrotscréme, men den går att variera i oändliga 
former!

Per portion 
Varma lådan, Rårakor: 
2-3 potatisar 
1-2 morötter 
1 ägg 
Kryddor
Kalla lådan, Lax och Pepparrotscréme 
Varm- eller kallrökt lax, helst MSC-märkt, mängd efter smak 
och plånbok 
Pepparrot, färsk eller på tub 
En liten burk crème fraiche
 
Rårakor: Riv potatis och morötter, blanda med ägg och kryddor. 
Forma till biffar och stek tills de blir gyllenbruna. 
Pepparrotscréme: Blanda crème fraichen med valfri mängd 
pepparrot. Smaka av.
Ta önskat antal skivor lax och lägg tillsammans med såsen i lådan 
som inte ska värmas. 
Variation: Annan rökt fisk eller kött, exempelvis makrill, sik eller 
vilt. Bulgur, matvete eller pasta. Smaksatt crème fraiche.

En varm och en kall - Lisa

text Redaktionen 
foto Redaktionen & anna diaMaNt Samuelsson
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  Bomullen 
dricker upp och förgiftar vårt vatten

Nära hälften av all 
textil som tillverkas 
idag görs av bomull, 
som är en av världens 
mest vattenkrävande 
grödor. Produktionen 
av ett kilo bomull 
kräver tio till sjutton 
tusen liter vatten, lika 
mycket som en person 

En stor del av världens bomullsproduktion är idag varken socialt, 
ekonomiskt eller miljömässigt hållbar. Men det finns hopp om 

och utrymme för förbättringar. Olika organisationer och företag 
arbetar för hållbarare odling och bearbetning av bomullsfibrer. Vi 

konsumenter kan också åstadkomma förbättringar genom att välja 
andra material och återanvända gamla kläder.

text linnéa Sellberg, MU

Viktiga val för miljön
Det finns inga krav på begränsad vattenanvändning för eko-
logisk produktion. Alla jordbrukare har inte heller förutsätt-
ningarna för att helt upphöra med kemikalier. Därför arbetar 
WWF med att sprida kunskap om alternativa odlingssätt. 
Genom att endast använda kemikalier vid behov och att foku-
sera på effektivare vattenutnyttjande kan många bomullsodlare 
avsevärt förbättra både miljön och sin ekonomi, men vi kon-
sumenter måste också ändra vårt shoppingmönster. Vi behöver 
inte sluta shoppa, men vi kan välja att titta efter märkningar 
som garanterar en bättre produktion. KRAV kontrollerar att 
inga kemikalier eller handelsgödsel använts i odlingen. Både 
Svanen och EU-blomman garanterar giftfrihet i alla led från 
odling till färdigt tyg. Bra Miljöval visar att tyget odlats eko-
logiskt och att användningen av kemikalier, vatten och energi 
vid bearbetningen av bomullen har begränsats. GOTS (Global 
Organic Textile Standard) visar på miljöhänsyn och socialt 
ansvar i hela kedjan. Genom att handla miljömärkt uttrycker 
du att det är det som efterfrågas, vilket i slutändan styr vad 
som produceras.

Det finns alternativ
Ett alternativ till bomull är att köpa kläder av andra material 
som till exempel ylle, hampa eller lin. Andra miljövänligare ma-
terial är tencell/lyocell eller rami där fibrerna kommer från trä 
respektive nässelgräs. Minst påverkan på människor och miljö 
har de kläder som du köper second hand eftersom det inte krävs 
någon nyproduktion. Du kan också laga och sy om kläder eller 
ge bort plagg som du tröttnat på istället för att slänga dem. En 
minskad konsumtion är det bästa sättet att minska u-länders 
beroende av den vattenslukande bomullsindustrin.

Gör skillnad genom bättre konsumtion!
För mer information om aktuella märkningar se:
medvetenkonsumtion.org/markningar
Här hittar du second hand-butiker i Uppsala:
secondhandguiden.se/uppsala.   ö

behöver få i sig på fyra år. Eftersom bomull kräver mycket 
solljus sker produktionen främst i varma, torra regioner 
där konstbevattning är nödvändigt. I Australien, Turkiet 
och Uzbekistan, som tillhör de större producentländerna, 
konstbevattnas nästan all bomull. Detsamma gäller på 
många håll i Centralasien och Västafrika. Bland de större 
producenterna är det endast Brasilien som i stort sett inte 
konstbevattnar sina odlingar. Bevattningssystemen är ofta 
primitiva, i vissa fall hinner hälften av vattnet avdunsta eller 
läcka ut innan det når odlingen. Det är alltså vatten som tas 
från grund- och ytvattensystem till ingen nytta. I Pakistan 
till exempel har grundvattennivån sjunkit till en tredjedel 
på grund av bevattningen av bomull. Av de åttiofem länder 
som odlar bomull är åttio utvecklingsländer. Flera av dessa 
är starkt beroende av bomullen som sin huvudsakliga källa 
till exportinkomster. Därför uppstår en konflikt mellan att 
spara vatten till befolkningens husbehov och att bevattna 
bomullsodlingarna.

Livsfarligt kemikaliebruk
Trots att bomull endast odlas på cirka två procent av världens 
jordbruksmark, står odlingen för mer än en tiondel av världens 
användning av kemiska bekämpningsmedel. Flera av dessa 
kemikalier är direkt giftiga. Bearbetningen av den skördade 
bomullen kräver också enorma mängder vatten och kemikalier. 
Dessa kemikalier är hälsovådliga för arbetarna i industrin, och 
följer med avloppsvattnet ut. Därmed förstörs ekosystem och 
vattnet i området blir obrukbart.  I en värld där över en mil-
jard människor saknar rent vatten är detta ett enormt problem. 
Den ekologiska produktionen är dock fri från kemikalier. Än 
så länge utgör den endast en procent av den totala pro-
duktionen men andelen ökar. I en så kemikalieintensiv 
produktion som bomullsodling, innebär en omställning 
till ekologiskt en stor förbättring för människor och miljö. 
Enligt WHO dör fyrtiotusen personer varje år till följd av 
kemikalie- användning i jordbruket. Vi kan alltså rädda liv 
genom att välja ekologiskt eller andra kemikaliefria alternativ. 

Välkommen
till oss!

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

Du är välkommen in 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  
när du är ledig.  
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IAAS har inte legat på latsidan. I juli 
åkte en trio ultunesare till Madrid för att delta i seminariet 

som arrangerades av den lokala kommittén. Way to sustainability var temat för 
veckan där studiebesök, föreläsningar och gruppdiskussioner varvades med sightseeing, 

salsa och sangria. 

bildtext

¡Viva España!
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Vi var en brokig skara som samlades i Spanien för att under en 
vecka lära oss mer om jordbruket kring Medelhavet och disku-
tera olika perspektiv på hållbarhet. Med runt 30-talet deltagare 
fanns tolv nationaliteter representerade, de flesta från europeis-
ka länder men ett gäng hade rest ända från Indonesien. Veckan 
inleddes med att vi i samlad trupp vallades runt bland Madrids 
gamla byggnader och vackra parker. Under turens gång fick 
vi deltagare själva presentera de olika sevärdheterna genom 
små rollspel. Detta var mycket uppskattat och fick stundom 
förbipasserande att höja rejält på ögonbrynen.

Kor, alger och löpande band
En av fördelarna med att resa med IAAS är att man får se och 
uppleva saker man som turist normalt inte gör. Seminariet i 
Madrid var inget undantag och många studiebesök var inpla-
nerade som på ett eller annat sätt kunde knytas till temat håll-
bart jordbruk. De två gårdarna vi besökte skiljde sig mycket åt. 
Den ena var en stor konventionell mjölkgård och den andra 
en småskalig biodynamisk gård som hade både eget bageri och 
ysteri. På Technical University of Madrid hölls föreläsningar 
och vi visades runt i växthusen där forskning kring framtidens 
biobränslen pågick för fullt. I ett av husen fanns stora skär-
mar täckta av en slemmig, grön sörja. Detta visade sig vara 
försöksodling av mikroalger som tillhör fjärde generationens 
biobränslen. Bakom kulisserna hos det multinationella famil-
jeföretaget Grupo Leche Pascual fick vi först se hur man i stor 
skala tillverkar tortilla de patatas (spansk potatisomelett), för 
att sedan snitsla oss runt i förpackningscentralen för mjölkpro-
dukter. Ett Mecka för löpandeband-fantasten helt enkelt!

Viva la fiesta
Som under alla IAAS events förekom även en hel del festlig-
heter. En mycket populär tradition är den så kallade Trade 
Fairen som hölls i början av veckan. Det kan beskrivas som en 
form av mingelmässa där deltagarna bjuder på mat och dryck 
från respektive hemland. Ett organiserat kaos övergår under 
kvällen till en stor fest med sång och dans från världens alla 
hörn. Svenska snapsvisor har visat sig omåttligt populära. 
Nattlivet i Madrid har man ju hört talas om och det är 
verkligen i en klass för sig. Vid samma tid som klubbarna i 
Sverige stänger, börjar de spanska ta betalt för inträde. Det var 
en väldigt speciell upplevelse att för första gången gå på riktig 
salsaklubb och vi svenskor var inte ensamma om att vara som 
frälsta efter ett besök på Orange.

iaaS Spirit
Ibland går en vecka alltför fort men innan det var dags för 
hemfärd tog vi bussen till Valencia för ett par dagar med sol 
och bad. Vid kusten avslutades också seminariet i en gruppdis-
kussion som sammanfattade vad vi upplevt och lärt oss under 
veckan. Det är väldigt intressant att höra hur synen på hållbar-
het och framtidens jordbruk kan skilja sig mellan olika länder. 
Trots en del meningsskiljaktigheter och ibland ganska livliga 
diskussioner lyckas stämningen dock alltid förbli hjärtlig. Den 
starka gemenskapen inom IAAS bygger till stor del på att man 
accepterar varandras olikheter. Det inte lätt att beskriva, utan 
helt enkelt något man måste uppleva själv.   ö

IAAS har inte legat på latsidan. I juli 
åkte en trio ultunesare till Madrid för att delta i seminariet 

som arrangerades av den lokala kommittén. Way to sustainability var temat för 
veckan där studiebesök, föreläsningar och gruppdiskussioner varvades med sightseeing, 

salsa och sangria. 

text Helena Volta Ström
foto Madeleine andersson & ida WaJ WaJ Petersson

På resan besöktes både stora och små mjölkgårdar

Ida WAJ WAJ Petersson och Helena VOLTA Ström var med på resan

¡Viva España!
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Slottsbiografen var från början en stumfilmsbiograf som 
grundades 1914. Än idag visas stumfilm med jämna mellanrum, 
men biografen används även till fler ändamål, alltifrån att 
visa retrofilmer och stumfilmer till att hyras ut till högtider 
och sammankomster. Lokalen ägs av Uppsala fabriks- och 
hantverksförening, som är en kvarleva från skråväsendet och 
organiserar alltifrån skomakare till snickrare. De grundade 
biografen för att dra in inkomster till sin verksamhet.
 Idag sker filmvisningar några gånger per vecka, främst i 
regi av filmklubbar som hyr in sig. Majoriteten av visningarna 
hålls av filmklubben Filmstudion där Nils Bingefors även är 
ordförande. Visningarna är därför inte reguljära utan sker ofta 
i evenemangsform. På biografen visas alltifrån gamla klassiker 
till moderna independentfilmer eller filmer som endast gick 
en kortare tid på de vanliga biograferna. De evenemang som 
dragit mest folk på senare tid har varit Uppsala kortfilmsfestival 
och Kulturnatten. Under Kulturnatten var det onekligen stor 
uppslutning, då visades nämligen stumfilm ackompanjerat av 
en orkester. 
 Målet med verksamheten är främst att biografen och dess lokal 
ska gå runt. Biografen är K-märkt och dess interiör har i princip 
hållits helt intakt sedan den grundades 1914. Numera ska det 
mesta digitaliseras men det är inte aktuellt för Slottsbiografen, 
berättar Nils. Det beror både på att det är för dyrt och att den 
gamla lokalen skulle förstöras. Istället kör Nils glatt på med den 
gamla filmprojektorn från 50- eller 60-talet. I den närmaste 
framtiden vill han att det ska ske så många roliga saker som 
möjligt på biografen, gärna fler musikspelningar. Som kuriosa 
kan nämnas att Ingmar Bergman som ung spenderade mycket 
tid på Slottsbiografen och att det bidrog till hans intresse för 
film.

En annorlunda filmupplevelse

Nils själv har alltid varit filmintresserad. Därför valde han att 
engagera sig i Filmstudion under sin studietid i Uppsala på 
60-talet. Han arbetade som biografmaskinist och höll i många 
filmvisningar. Tack vare sitt gedigna kunnande och erfarenhet är 
Nils nu föreståndare på biografen och ordförande i Filmstudion. 
Hans huvudsyssla är dock jobbet som forskningsingenjör vid 
Uppsala universitet. När jag ställer den lätt stereotypa frågan 
om vilka filmer som han gillar bäst svarar han först alla typer 
av filmer, olika typer av filmer kan ge en bred variation i 
upplevelser. Även en B-film kan ha ett stort underhållningsvärde 
i sig. Efter en viss tid av fundering medger dock Nils att hans 
absoluta favoriter är filmer från den japanska filmskaparen 
Akira Kurosawa, mest känd för filmen De sju samurajerna. Nils 
gillar även stumfilmer som Metropolis och Nosferatu. De är helt 
annorlunda från de filmer som vi annars är vana vid. 
 Nackdelen med att ha ett aktivt filmengagemang och att vara 
biografmaskinist är att man lätt blir yrkesskadad, menar Nils 
och hävdar med viss skämtsamhet att en biografmaskinist inte 
kan se en film utan att söka efter brister i filmen. En annan 
intressant detalj som Nils nämner är att han är uppvuxen på 
Ultuna. Till dagens Ultunesare skickar Nils uppmaningen 
att komma förbi biografen för att själva få uppleva film i en 
annorlunda miljö.   ö

Majoriteten av er läsare har antagligen endast sett skylten 
(bilden t.h.) till Slottsbiografen medan ni har rumlat antingen 
på väg till eller från Stocken. Jag valde däremot att stanna till 
vid Slottsbiografen för att möta biografens föreståndare Nils 
Bingefors.

Upplev film i en 
annorlunda miljö.

text erik Gullers
foto erik Gullers & Matilda elit Brink

Nils Bingefors hanterar den gamla filmprojektorn

Interiören på Slottsbiografen bör ses med egna ögon
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Från kårstyrelsen hör man ofta att en av Kårens främsta fördelar är utbildningsbevakningen. 
Trots detta tycks denna fördel vara höljd i dunkel för många på Ultuna. Maria JUSTITIA Karlsson är 
huvudansvarig för utbildningsbevakningen och samtidigt vice kårordförande. Hennes viktigaste roll är att 
ta vara på studenternas intressen i syfte att förbättra och säkerställa utbildningens kvalitet. Detta gör hon 
genom att aktivt ha kontakt med SLU:s administration och ledning. 
 Universitet består av flera olika fakulteter. Fakulteterna har varsin fakultetsnämnd där den övergripande 
strategin för utbildningen utarbetas och där även anställningsärenden avgörs. Lägre ner i hierarkin hittas 
utbildningsnämnderna som beslutar i utbildningsfrågor och vilka kurser som ska erbjudas i programmen. 
Det är främst i dessa nämnder som Maria verkar, vilket innebär att hon kämpar för att vi studenter ska 
få bra lärare och relevanta kurser. Utbildningsutskotten arbetar med att förbättra kurserna kvalitet. Här 
är kursutvärderingarna det viktigaste beslutsunderlaget och Kårens studieråd har ett viktigt ansvar för att 
föra fram studenternas åsikter.  
 På frågan om vad utbildningsbevakningen har åstadkommit i praktiken tar Maria upp ett rykande 
färskt exempel då man förhindrade att Bioteknologi- och Livsmedelskandidatprogrammen blev nerlagda 
på grund av få sökande. Lösningen blev istället att låta programmen ha fler kurser tillsammans med 
Livsmedelsagronomerna. Ett annat exempel är att man sett till att LARK:arna fått ett jämnare ramschema. 
 Som student kan du främst påverka din utbildning genom kursutvärderingar och genom att vända dig 
till studieråden eller tala med kursansvarig. Skulle det behövas extra förstärkning går det bra att vända 
sig direkt till Maria. Maria poängterar att om hon som utbildningsansvarig ringer SLU:s ledning blir det 
förändring direkt. För närvarande är utbildningsbevakningens viktigaste fråga hur besparingarna ska gå till 
utan att kvaliteten på utbildningen påverkas. Just kvaliteten på utbildningen kommer alltid vara en viktig 
del av arbetet, men Maria säger att svarsfrekvensen på kursutvärderingarna måste upp för att detta ska 
uppnås lättare. Om du som student säger ifrån är det stor chans att utbildningsadministrationen lyssnar. 
Är du lika ivrig att påverka som utbildningsansvarig är ett förslag att gå med i något av studieråden. Jag 
väljer avslutningsvis att citera Maria; ”Kåren har stor makt”.   ö

En aktiv utbildningsbevakning gör skillnad

text erik Gullers
foto tobias FotóN Neselius Maria jobbar för studenterna
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Håkan Adefjord
Boktips: Mitt boktips är en hel liten serie böcker av James 
Herriot
om böckerna: En roande boksvit om en, i första boken 
nyutexaminerad, veterinär som får sitt första jobb i den lilla byn 
Darrowby i Yorkshire. Man får följa hans vedermödor med regn, 
kyla, blåst och dåliga sanitära förhållanden ständigt närvarande. 
Eftersom det till stor del handlar om sjuka och skadade husdjur 
finns en hel del känslor med i bilden. Så småningom gör sig även 
kärleken påmind för den unge veterinären. Nästan varje kapitel 
är en avslutad episod, men läs helst böckerna i kronologisk 
ordning för att på ett bra sätt följa utvecklingen. Ytterligare ett 
tips är att läsa böckerna på engelska, vilket ger massor av nya 
glosor inom husdjurs- och veterinärområdet.

Martina Andersson Löfqvist
Boktips: Strändernas svall (första utgåva 1946) av Eyvind 
Johnson
om boken: Romanen handlar om Odysseus och hans  långa 
hemfärd från det trojanska kriget. Trots att handlingen utspelar 
sig i antik tid, är romanen både tidlös och aktuell. Frågor om 
makt, krig och skuld är centrala i boken. Dessutom är språket 
böljande, levande och poetiskt. Rekommenderas varmt!

Moa Hedbrant
Boktips: Den hemliga historien av Donna Tartt (1992)
om boken: En nittiotalskultbok som tål att läsas om. Rivalitet, 
vänskap, död, kärlek och dekadent leverne på ett isolerat 
college – vad mer kan man begära? ”En thriller för tänkande 

Bibblan tipsar 
– julläsning ur vår skönlitterära samling!

människor” har sagts om boken, och det stämmer precis. Den 
är dessutom elegant skriven. Perfekt jullovsläsning, med andra 
ord.

Linda Åström Wennbom
Boktips: Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (1960)
om boken: Första boken av fem i Stad-serien, där Per-Anders 
Fogelström skildrar en arbetarfamilj i Stockholm under ett 
sekel. Historien börjar 1860 då den unge mannen Henning 
lämnat sin hembygd och vandrar in i Stockholm för att starta 
ett nytt liv. En engagerande klassiker som rymmer både det lilla, 
privata och det stora, samhälleliga.

Var med och påverka!
Till våren drar biblioteket i Ultuna igång Studieverkstaden: 

- En PLATS där du som student kan testa ny teknik, 
filma presentationer, grupparbeta etc.

- En VERKSAMHET som kommer att anordna 
workshops i studieteknik, presentationsprogram, 
skrivprocessen, Creative Commons mer mera.

Nu ber vi dig vara med och utforma Studieverkstadens innehåll genom 
att komma med idéer till workshops. Vad vill du lära dig mer om? Alla 
idéer är bra idéer! 
 Tipsa oss på vår Facebooksida eller maila dina tankar till 
moa.hedbrant@slu.se.   ö

Hos SLU-biblioteket finns såklart kurslitteratur och en massa annan facklitteratur, men 
du vet väl att du också kan hitta skönlitteratur hos oss? Här ger några av bibliotekarierna 
på Ultunabiblioteket sina personliga tips på böcker ur vår skönlitterära samling.

Moa, Håkan, Martina och Linda delar med sig av sina favoriter

text & foto Ultunabiblioteket 

stock.xchng
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Skidbacke
Strunta i Sälen och Åre, vi har ju skidbackar i Uppsala! Det rör sig om hela tre stycken som kan nås med 
ankarlift, samt en pulkabacke för de ekonomiskt sinnade.  Platsen för detta är Sunnerstabacken, ett 
friluftsområde söder om Ultuna, väster om Dag Hammarskjölds väg. Backarna är upplysta på kvällstid och 
det finns grillplatser, café och skiduthyring. Liftkort kostar 100 kr för en dag och 
600 kr för en säsong. Skidor och pjäxor kan hyras för 180 kr per dag.

längdskidor
Föredrar du längdskidor finns en del spår i Uppsala. Stadsskogen, Nåntuna-
Vilan, Sunnerstaåsen, och Trädgårdsstaden (Norby) är de närmste och 
här finns spår på 1,9 till 3,5 km. Alla har belysning. Längre spår finns i 
Hågadalen-Nåsten samt i Lunsen och Fjällnora.

långfärdsskridskor
Många vet att Vikingarännet startar i Uppsala, men hur många har sett denna 
uppskottade motorväg på Mälaren mot Stockholm?  Mycket folk och bra bana, 
så om isarna blir tjocka i år kommer i varje fall jag vingla runt här. Men först ska 
jag köpa isdubbar!

Vanliga skridskor
Kommunen spolar en hel del isbanor, så om man är orolig för om sjöisarna ska hålla 
kan man glida runt på land också. Studenternas, Fålhagens IP och en liten plast-
is som brukar ställas upp på Vaksala torg är det många som känner till, men 
det finns även isar på en hel del skolor. Katedral-, Stenhags-, Sunnersta- och 
Årstaskolan är exempel på banor som åtminstone spolades förra vintern.

Vedeldad bastu
Är man frusen kan jag tipsa om Fyrishovs vedeldade bastu. Hit bör man däremot 
bjuda med några välbärgade vänner, eftersom två timmar i värmen går på 2200 kr. Plus 
275 kr per person. 

Snölekar
Eftersom jag är barnsligt lagd älskar jag kramsnö! Tyvärr känner jag mig för gammal för 
snökojor, så det blir den mindre varianten istället, det vill säga snölyktor. Ställ en utanför 
entrén för att göra grannarna glada, eller ännu hellre – leta upp trädbelysning och bygg lyktan 
över den! Då behöver du heller inte bekymra dig över att du lämnar det metallskrot som blir 
över från värmeljusen.

läs mer:
Uppsala slalomklubbs hemsida: www.uslk.se
På kommunens sida. Sök på vinteraktiviteter.   ö

Den insnöades guide till Uppsala
Under mina snart tre år i Uppsala har jag lagt märke till att det brukar finnas 
en hel del snö här. Man kan tycka vad man vill om vintern, men den erbjuder 
faktiskt en hel del nya aktiviteter, svåra att genomföra under resten av året. 
Därför tycker jag att det är på sin plats att vi lyfter fram några av dem.

text lisa ernerfeldt
stock.xchng



Want to participate?

Jumble the letters in the ten 
yellow squares and send your 
solution to Ultunesaren, Box 
7074, 750 07 Uppsala or 
ultunesaren@stud.slu.se. 
A happy winner receives the 
latest volume of National
nyckeln. We need your answer 
no later than 15 january, 
2012. Good luck!

DoWn
 1 German version of 10 Across
  (see clue below)
 2 wet roman camp in Asterix? 
  (see clue below)
 3 for baths
 4 deity
 5 biol. code in the ribosome
  6  _-fi 
 7 away from the center
 8 for serbia or runescape?
 9 the hydrogens in heavy water
  (see clue below)
12 German waterway
  (see clue below)
14 Yiddish spunk? (sp.)
15 “no problem” online
16 preceeds captain (twice)?
18  classified ad seller’s acronym
21 pocket aces in LV?
24 makes circular building of nda
27  prefix for -graphy and -logy
28 org. with HQ in NYc
29 to the 2nd power, briefly
30 the most common email
  topic starter?

acroSS
  1  Costner’s 1995 flick
  (see clue below) 
10  one of Ptolemy’s original 48
  (see clue below)
11 under (the sea?) 
12 you to German
13 name of a protection
  hieroglyph in ancient Egypt
14 is patient
17 completes the genius
  in scrödinger?

constructed by DL

Science teLLS US that our body consists of two 
thirds of this ubiquitous compound. Also, 71 per 
cent of the surface of our planet is covered with the 
same stuff. so what is it then - animal, mineral, or 

Wet ‘n WiLD
vegetable? Well, if you still have problems figuring 
it out, try solving the crossword for two ways of 
expressing it. Good luck!

1D 2D
12D

28a 9D

1a

31a

19 the party who receives money
20 makes L into a symbolic act
22 r
23 condiment suited for
  a general?
25 subgenre of punk rock
  (in the style of sham 69)
26 I think, therefore I __

27 wildebeest
28 towards the current
  (see clue below)
31 not watery (for sure!)
  (see clue below)

10a

Bonus clues!
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BeGrÄnSad eFterSÄndnInG
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.
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