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Ylva Henriksson
Redaktör Ultunesaren 2017

The world is full of  stories. Big and small, happy and 
sad, true and false. 2016 was a year of  big stories, sad 
stories and false stories. In the newspapers, we read 
about the American presidential election and new 
global temperature records. We read about the tragic 
fates of  people escaping from the war in Syria and of  
people being killed by terrorists. And we are becoming 
increasingly familiar with the concept of  alternative 
facts, which can be extremely dangerous when conveyed 
by powerful people or institutions.

Humans have always been storytellers. Telling and 
listening to stories is our way to connect with each 
other and create a culture and an identity. Social media, 
newspapers, TV and books are just modern substitutes 
for the verbal communication, news-sharing and 
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storytelling that used to take place around the campfire. What is different today is that we 
have access a huge amount of  information from a lot of  people and from all over the world. 
We must choose what stories to read and what stories to trust, and by doing that we risk to 
miss the important information and to believe in the false facts. 

The magazine you are holding in your hand contains many stories. Mostly small ones and 
happy ones, and the majority of  them are true (you will easily recognize the ones that are 
not). Ultunesaren’s mission is to tell interesting stories related to our time as students here 
at SLU. It can be anything from information about the student union or the education and 
career advice, to recipes, crosswords and coffee tests. We want to offer you enjoyable reading 
that can counterbalance all the big and sad messages of  the daily press, and which gives a 
truthful picture of  the world both inside and outside our university bubble. If  you have any 
comments or suggestions on the content of  Ultunesaren – or if  you want to contribute with 
a story of  your own – please do not hesitate to contact us at uls_ult@stud.slu.se. 

Let us hope that 2017 brings us many good stories to read and write about. I wish you 
pleasant reading!
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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.Akutkort

Jourhavande ultunesare

Emergency card
Union members on duty

Marie L Cedermark 070-942 63 71
(Ansvarig för studiesociala frågor Ultuna studentkår 2017)

Erling DRILLEN Strandberg 070-620 45 16
(Kårens Inspektor)

Malin Pettersson Silvén 073- 781 55 31
(Huvudfadder Ultuna studentkår 2017)

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ultunesaren har gjort något mycket farligt. Genom att inte sätta ett tema på sitt 
nummer har de gett mig full frihet att skriva om precis vad som helst i detta nummer 
av tidningen. Tänka sig, att få skriva precis vad som helst. Skriva om just det som jag 
tycker är viktigt. De flesta skulle kanske säga att jag får försöka lugna ner mig. Ändå 
är det så att nu när jag sitter här och får skriva precis vad jag vill så är det svårt att 
komma på var jag vill börja. 

För det är som Sam säger vid sin vistelse i Lórien ”Det arbete som aldrig påbörjas är 
det som tar längst tid att avsluta”. Alla som har suttit med en inlämningsuppgift vet att 
det stämmer ganska bra. Det tar en evighet att komma igång men när orden väl börjar 
fästa på pappret så går det ganska fort att skriva. För min del har den här terminen 
startat i ett rasande tempo och det är ganska skönt att behöva sitta ner i lugn och ro 
för att skriva den här krönikan. 

Det är en onsdag förmiddag och jag är helt själv på Kåren med mina funderingar. 
Solen skiner på ett snöklätt Ultuna, i den här stunden hade jag gärna stannat lite 
längre om jag kunnat. Men likt Sam behöver jag ta mig vidare mot nya utmaningar. En 
karikatyr jag sett där Ulls hus fått ett stort rött öga fäst i toppen kommer upp i huvudet. Den passar ju definitivt in i min 
metafor men efter några veckor av möten i det svarta tornet så kan jag inte likna Ulls hus vid Barad-dûr. På mötena finns 
det stor vilja att lyssna till studenterna och att tillsammans skapa ett bättre universitet. För visst, det skulle vara enkelt 
att måla upp universitetsledningen som boven i dramat, de svarta ryttarna. Sanningen är inte riktigt så svart och vit. De 
arbetar också för att göra detta till en bättre plats att få sin utbildning på även om de glömmer bort oss studenter och har 
en del dumma idéer ibland.

Därför tror jag att det är viktigt att tänka en gång till på hur man bemöter de som finns runt omkring en. Måhända har 
vi inte alla samma metod men det betyder ju inte att målet är olika. Och är målet detsamma finns det ingen anledning 
att måla den andre svart och vägra samarbeta. Istället bör vi kommunicera mer och hitta lösningar som gynnar alla 
involverade. 

Nu har jag kommit ifrån frågan om utbildningsbevakning och berör ett ämne som ligger styrelsen 2017 mycket varmt om 
hjärtat. Inom den agrara sektorn, och inte minst på Ultuna, är åsikter ofta mycket polariserade och det blir lätt mycket 
pajkastning istället för konstruktiv dialog. Min förhoppning är att när jag ska skriva en verksamhetsberättelse om ungefär 
ett år så kommer jag titta ut över ett vitt och soligt Ultuna som är lite mer öppet och ärligt mot sig själv. Vem vet, kanske 
kan jag, precis som Sam, få se ett gyllene mallorn växa upp på partyängen? 

För övrigt anser jag att agronomutbildningarna ska behålla sina namn.
Sebastian Remvig
Ultuna studentkårs ordförande 2017
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DEN NYA TEKNOLOGIN GOES FAIR! 
I matbutiken känner de flesta till Fairtrade-certifieringen som innebär att produkten har framställts under rättvisare och 
schysstare arbetsvillkor för odlare och anställda. Färre vet att det också finns en rättvisare och miljövänligare telefon  
- Fairphone. 

AKTUELLT

Det är det holländska nonprofit-företaget Fairpohone som 
ligger bakom telefonen och den första lanserades 2013. Sedan 
dess har ytterligare en ny version kommit ut på marknaden 
och ytterligare en är på väg nu under våren; Fairphone Slim. 

Fairphone har ett miljö- och rättvisetänk i hela produktions- 
och livskedjan, bland annat genom att minimera användandet 

Den kan köpas på Fairphones egna hemsida eller via ETC:s 
webshop, som är den enda svenska återförsäljaren. Här 
kan man även kan välja till ett abonnemang som bidrar till 
investering av solceller.  

av ”konfliktmineralerna” som ingår i telefoner och tas fram i krigshärjade länder. De fabriksanställda på Fairphones fabrik har 
schysstare villkor och en del av vinsten per telefon går till en fond för utveckling och förbättring inom olika områden. Telefonen 
har  även utbytbara delar för att de inte ska behöva bytas ut lika ofta som övriga mobiler. Det finns dock fortfarande områden att 
utveckla på telefonerna men all investering leder till vidare förbättringar. 
 
Källa: Fairphone och ETC mobil

SLU HAR DIVESTERAT!
Den 15 december fattade SLU:s styrelse ett beslut om att 
divestera! Utredningen som SLU:s styrelse tillsatte januari 
2015 visade att SLU inte har några fossilinvesteringar, så i 
praktiken innebär beslutet en förändring av policyn, över att 
man i framtiden inte kan investera i företag eller fonder som 
är kopplade till den fossila bränsleindustrin. 

Ultunesaren har tidigare skrivit om denna kampanj som 
en grupp studenter drivit med namn Fossil Free. Deras 
namninsamling har fått stöd av över 400 personer och även 
Ultuna Studentkår har stått bakom ett divesteringsbeslut 
efter att medlemmarna röstat för detta under ett kårmöte.

Källa: SLU Fossil Free

Text: Erika Ährlin
Foto: Erika Ährlin

Fairphone

DJURSKYDDSLAGEN SKJUTS UPP 
IGEN!  
Nu är det bestämt att ett beslut om den nya djurskyddslagen 
skjuts upp till hösten. Sedan den omfattande djurskydds-
utredningen gjordes 2010 har beslutet om den nya lagen 
skjutits upp flera gånger. 

Den nuvarande djurskyddslagen är från 1988 och den nya 
skulle innebära en rad förbättringar, bland annat ett förbud 
mot att överge djur, krav på att märka och registrera katter 
och att alla djur ska hållas lösgående. Den skulle även innebära 
att personal inom vård och omsorg får bryta sekretessen när 
ett djur lider, vilket de inte får göra idag.

Vissa delar av den utredning som gjorts har dock redan trätt 
i kraft, bland annat ett förbud mot obedövad kastrering av 
grisar samt ett förbud mot sexuell användning av djur. Andra 
saker som införts är att alla nötkreatur ska ha social kontakt 
och bättre ljusförhållanden för gris och fjäderfä. 

Källa: Djurskyddet Sverige och Jordbruksverket
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Källa: Djurskyddet Sverige och Jordbruksverket
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REDAKTIONEN TESTAR:

Alla har vi en relation till kaffe. Det svarta guldet styr våra liv och slukar våra pengar, men det ser också till att vi 
vaknar på morgonen och ger oss energi att överleva timmar i föreläsningssalen. Och så är det ju så gott! Att unna sig 
en kopp nybryggt kaffe utgör för många en av dagens höjdpunkter. Kaffe är guldkanten i vardagen för oss studenter.  
På campus Ultuna finns det många ställen där det går att köpa kaffe. Vissa föredrar kanske butiken, medan andra 
köper i VHC eller nyttjar kårens nyinförskaffade kaffeautomat. Ultunesarredaktionen har testat de olika kaffeställena 
för att en gång för alla reda ut var det godaste kaffet på campus går att köpa. Här är resultatet.

CAMPUSKAFFE
Text: Ylva Henriksson 
Foto: Rasmus Ivarsson

Slutsatser 
Slutsatserna vi kan dra av testet är att smaken är som baken 
– delad. Beroende på vilken typ av kaffe man är van vid gillar 
man olika sorter olika mycket. Det är dessutom väldigt svårt 
att komma fram till allmängiltiga resultat med en så här liten 
och otränad panel. Vi kan även konstatera att kallt kaffe aldrig 
är gott. Efter ett tag kallnade kaffet i kopparna och då var det 
ännu svårare att bedöma smaken. Summan av kardemumman 
är i alla fall att campuskaffet sällan är värt sitt pris. Gillar man 
kårens automatkaffe är det helt klart prisvärt, men att betala 
15 kr för en kopp surt, blaskigt kaffe gör vi inte gärna. När 
kaffebegäret slår in är det förstås svårt att stå emot, men det 
finns alternativ för den kräsna eller snåla. Ta med din egen 
kaffetermos eller gör som landskapsarkitekterna – införskaffa 
en kaffebryggare och förvara den på skolan så kan ni dricka 
ert favoritkaffe nybryggt varje dag! Eller också kan du förstås 
dricka te...

Såhär gick testet till 
En kopp svart kaffe och en kopp med mjölk inhandlades från 
varje ställe och testades blint av panelen bestående av Rasmus 
Ivarsson (R), Hanna Peinert (HP), Hanna Mårtensson (HM), 
LM Hannius (LM) och Ylva Henriksson (Y). Testpersonerna 
fick välja om de ville testa kaffet med eller utan mjölk, 
beroende på hur de brukar dricka kaffe. I de fall kaffet köptes 
från maskin användes den förinställda styrkan. Syra, fyllighet 
och styrka graderades 1-3, där 1 är minst surt och 3 är jättesurt 
och så vidare. Varje kaffe betygsattes dessutom med betyg 0-5, 
där 0 är superäckligt och 5 är jättegott. Värdena som redovisas 
är medelvärden av panelens omdömen. 
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Rasmus Hanna P Hanna M LM Ylva

Hur dricker du 
helst ditt kaffe?

Jag är en te-
galning som 
dricker kaffe då 
och då.

Med mjölk. Svart och starkt. 

Ganska starkt 
och fylligt och 
med mjölk som 
balanserar

Hett, svart och starkt. 
Gillar fylligt kaffe men inte 
surt. Kardemummakaffe är 
favoriten. 

Hur mycket kaffe 
dricker du per 
vecka?

Några koppar 
per månad. Fjorton koppar. Tjugoen koppar Två koppar. Fyra koppar.

Vilket var ditt 
favoritkaffe i 
testet?

Syltan Logen Logen.
Butikens och 
båda sorterna 
på kåren 

Kårens Zoegas-kaffe

Inköpsställe
Café 
Moccado i 
VHC

Amigo 
(butiken) i 
Ulls hus

Logen 
2.0

Ulls 
restaurang 
(Syltan)

Kårens 
automat

Kårens 
automat

Kaffesort
Löfbergs 
mörkrost, 
maskinkaffe.

Löfbergs 
mörkrost, 
bryggkaffe

Löfbergs 
mörkrost, 
bryggkaffe

Löfbergs 
mörkrost, 
bryggkaffe

Zoégas 
Mollbergs 
blandning, 
maskinkaffe

Arvid 
Nordquist 
Highland 
Nature

Märkningar

Fairtrade, 
EU-
ekologitskt 
och KRAV

Fairtrade, EU-
ekologitskt och 
KRAV

Fairtrade, 
EU-
ekologitskt 
och KRAV

Fairtrade, EU-
ekologitskt och 
KRAV

Ingen 
märkning

KRAV, 
Fairtrade, 
koldioxid-
kompenserat

Pris 15 kr 15 kr 15 kr 15 kr 8 kr 8 kr

Syra (1-3) 2 3 2 3 1 1

Fyllighet (1-3) 1 2 2 2 2 2

Styrka (1-3) 1 2 2 1 2 2

Betyg (1-5) 1,3 2,5 3,0 2,0 2,4 1,9

Kommentarer Y: Blaskigt.
HP: Svagt 
och surt.
LM: Blaskigt.
HM: Blaskigt 
och surt. Jag 
skulle bli sur 
om jag köpt 
denna.

HM: Bara 
beskt.
LM: Syran 
balanseras ut.
HP: Blä!

HM: Okej.
LM: Okej.
HP: Gott

HM: Usch!
LM: Lite 
Svensson-kaffe 
över det.

LM: Lagom!
HM: för 
svagt, men 
bra att det 
inte var så 
surt.
HP: Smakar 
surt.
Y: 
Annorlunda 
bismak

Y: Smakar lite 
papp men är 
ändå rätt gott 
på något sätt.
HM: Smakar 
mer vatten än 
kaffe.
HP: Smakar 
surt.
LM: Inte så 
surt.

Vill du ha ditt kaffe svart? Eller med massa mjölk? Starkt eller svagt? 
Läs mer om panelens kaffepreferenser för att hitta vilket kaffe som förmodligen passar DIG bäst. 

Bäst i test!

Mest prisvärt!
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2017:s nya styrelse 
Ordförande Sebastian POOLAR Remvig
Sebastian är en glad skånepåg som läst 3,5 år på ekonomagronom. 
Han är uppvuxen på en gård och efter gymnasiet deltog han i ett 
utbytesprogram på en växtodlingsgård. Det var då han blev intresserad 
av agronomprogrammen och hamnade på Ultuna.

Vad har du för förväntningar på det nya kåråret? 
- Jag vill genomföra att Ultuna blir öppnare och att vi inte är 
så stängda till en åsikt utan att det är okej att tycka olika, att vi 
är öppna för att diskutera åsikter och debattera på ett vettigt 
sätt. En annan viktig sak är att få in mer praktik i utbildningen. 
Jag vill även ha inspirerande samtal med studenter, vara ett 
stöd för dem och hjälpa till att förverkliga olika saker som de 
vill genomföra.

Vice ordförande Felix RÄVIN Johansson

Längst bak från vänster: Julia, HIGHWAY, Marie 
Längst fram från vänster: JOKK, POOLAR, RÄVIN, NAVIGATOR, SWITCH 
Ej närvarande: Kristian

Felix kommer från Stockholm och har länge haft ett stort intresse 
för gröna näringar. Det var en gymnasielärare som tipsade om 
SLU och han började först på ekonomagronom men bytte sedan till 
landsbygdsutveckling. Träning, tv-spel och amerikansk politik är stora 
intressen. 

Vad är det du vill påverka mest vad gäller utbildningen på 
SLU? 
- Jag vill öka statusen på studiebevakning och att den får 
utgöra en större del. Det är en stor del av kårens arbete och 
det ska vara det man kopplar ihop kåren med i första hand.  

Vad är det bästa med Ultuna? 
- Kåren! Som plats är Ultuna ett ställe där man kan utvecklas 
som person inom många områden, både  inför arbetslivet och 
socialt.

Text: Erika Ährlin
Foto: Rasmus Ivarsson
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Sekreterare Julia Andersson 

Vice ordförande Felix RÄVIN Johansson

Kårhusmästare Johanna HIGHWAY Friman
Johanna kommer från Stockholm, är glad, social och sprallig. Hon 
har tidigare varit mycket aktiv med hästar, har ett genuint djur- och 
naturintresse och läser fjärde år som husdjursagronom.

Vad är det roligaste kopplat till din befattning? 
- Det är mycket! Renoveringsprojektet på kåren är väldigt 
spännande men också bröllopen och att ha koll på alla bitar 
runt det. KM är också väldigt roligt att vara delaktig i. Jag vill 
precis som övriga i styrelsen jobba för att detta är en kår för 
alla och att alla känner sig välkomna.

Kassör Kristian Pettersson
Kristian är 21 år och uppvuxen på en växtodlingsgård i Västmanland. 
Han läser sitt andra år som ekonomagronom och har ett stort intresse 
för den gröna näringen och ekonomi, vilket gjorde valet av utbildning 
självklart.

Vad vill du satsa mer på i budgeten?  
- Jag tycker att det är på tiden att börja investera i kårhuset. 
Både så att det blir mer funktionellt och välkomnande. Det 
roliga är att sådana planer redan är i full gång, som till exempel 
köket på övervåningen, och förhoppningsvis kommer vi att få 
se förbättringar på flera ställen av kåren.

Ansvarig för studiesociala frågor Marie Leijon 
Cedermark 

Marie är uppvuxen på en gård i en liten by i Västergötland. Hon 
läser andra året som ekonomagronom och är en lugn men även energisk 
person som bryr sig väldigt mycket om de som är i hennes omgivning. 
Hästintresset hänger i sedan länge tillbaka men i dagsläget är det skolan 
och hennes Jack Russel som har högsta prioritet.

Vad är det du kommer fokusera på med din befattning?  
- Mitt fokus är att Ultuna ska vara en trygg plats där alla 
känner sig välkomna. Det gäller inte bara på kåren utan hela 
campus Ultuna. Jag vill och ska göra mitt bästa för att bidra 
med det jag kan och även det som jag får lära mig på vägen. 
Jag vill öka medvetenheten om de verktyg som finns att tillgå 
när man är i behov av lite extra stöd av olika anledningar. 
Genom att göra det mer tillgängligt hoppas jag att ”gapet” 
mellan att behöva hjälp och att faktiskt få/ta kontakt med 
exempel studenthälsan ska bli mindre.

Informationsansvarig Linn SWITCH Eriksson 

Linn är 22 år och kommer från Örsundsbro och läser sitt tredje år som 
landsbygdsutvecklingsagronom. Fritiden spenderas bland annat på kåren 
eller med springskorna ute i skogen och hon tycker om friluftsliv i alla 
dess former.

Vad skulle du vilja göra för att nå ut till fler och att fler tar till 

sig informationen som ges ut? 
- Jag vill göra informationen mer tillgänglig för alla. En del 
förkortningar och namn som är helt självklara för de som är 
insatta i kåren kan vara i princip obegripliga för andra. Att 
all information ska ges ut på engelska är också viktigt för att 
inkludera våra internationella studenter. Vi ska också visa den 
bredd av aktiviteter som finns så att alla känner att kåren har 
något att ge dem!

Ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakter 
Matilda JOKK Schmidt
Matilda pluggar till landsbygdsutvecklingsagronom och är ordförande för 
näringslivsutskottet. Hon kommer från en bit utanför Uppsala, gillar 
landsbygden och har ett stort intresse för hästar, främst travhästar. Hon 
gillar vänner, är mycket social och tycker om att engagera sig i många 
olika saker. 
 
Vilka företag hoppas du se ett samarbete med i år? 
- Jag vill se en djupare kontakt och utveckla de samarbeten vi 
redan har med företag och sponsorer. Jag vill även samarbeta 
mer med kommunen då många studenter i många inriktningar 
jobbar där, bland annat genom studiebesök. Något annat 
jag vill är att driva fram projekt där näringslivsutskottet 
regelbundet anordnar företagsbesök för kårens medlemmar. 

Julia kommer från nordvästra Skåne, är 25 år och läser fjärde 
programmet som ekonomagronom. Hon gillar träna och har en egen häst 
i Uppsala och är nyligen hemkommen från en en utbytestermin i Holland 
med ERASMUS, vilket hon rekommenderar.

Vad är det bästa med ditt arbete kopplat till din befattning? 
- Det är mycket nytt nu i början men jag tror detta år 
kommer bli jättekul! Att förvalta uthyrningen av Arons hus 
är roligt och bokningarna är i full gång. Jag vill även satsa på 
marknadsföring av Arons Hus och de som läser andra året på 
ekonomprogrammet har gjort en marknadsföringslag som jag 
ska ta del av och förhoppningsvis kunna använda mig lite av! 

9:onde ledamot Ulrik NAVIGATOR Bergsland 

Ulrik är uppväxt på en grisgård utanför Eskilstuna. Han var vice 
ordförande förra året och pluggar just nu tredje året som ekonomagronom. 
Innan han började plugga var han först ett år som utbytesstudent i Chile 
och reste runt i Australien under ett halvår. 

Vad är det bästa med kåren och kårarbetet?  
- Alla människor och kontakten med personer från olika 
klasser och inriktningar. Att även ha en chans att påverka 
inom utbildningarna för oss studenter tycker jag är bland det 
roligaste i kårarbetet. 
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Café Udda veckan presents: 

Vegan Carrot Cake
Café Udda veckan is the café held by the student union’s own fika-committee, FIQ. Here they share 
one of their favourite fikas, the glorious carrot cake!

This cake is just as juicy and tasty as the original, and also incredibly quick and easy to make! You can also pour the batter into 
around 10 cupcake forms if  you want carrot cupcakes. The time in the oven will then have to be shortened to 15 minutes and 
the temperature raised to 200 degrees.

•	 2 dl sugar

•	 ¾ dl soy or oatmeal cream

•	 2 dl flour

•	 1 ½ tsk salt

•	 1 tsk vanilla sugar

•	 1 tsk baking powder

•	 1 ½ tsp cinnamon

•	 3 dl finely grated carrots (1 large carrot)

•	 ½ dl neutral oil

•	 Bread crumbs or coconut flakes

Frosting
•	 75 g milkfree cream cheese or hard-wipped soy cream

•	 50 g milkfree butter

•	 3 dl icing sugar

•	 1 tsk vanilla sugar

•	 Coconut flakes if  desired

Butter up a baking tin and coat it with bread crumbs or 
coconut flakes. Wip together the soy cream with the sugar. 
Mix all the dry ingredients, pour in the ”cream sugar” and 
carefully stir the batter until it’s fully blended. Lastly, stir 
in the carrots and oil. 

Pour the batter into the baking tin and let it bake in the 
middle of  the oven for approximately 40 minutes. Check 
with a baking stick to see if  it’s done. 

Let the cake cool down while you are wipping the frosting 
together. Sprinkle the coconut flakes on top if  you’d like. 

Text: Hanna Peinert
Illustration: Linda Mattsson
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Facit till förra numrets korsord:

Ordet vi sökte var FROSTY. Grattis Kjell Martinsson som vinner ett fint pris för sin insats!
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Intervju: SLU:s nya program SoS 
 

Tobias Benn och Eva Wennman pluggar första året på Sport- och sällskapsdjur (SoS) 
och är två av de första studenterna som går på det nya programmet som fokuserar på 
kunskap om sport- och sällskapsdjur samt företagande. 

Hej! Hur känns det att vara med i den första 
årskullen av det nya programmet SoS?
Eva: Det är på både gott och ont. Eftersom det är första 
gången programmet går är det mycket som inte har testats 
innan, men det är samtidigt kul att ta del av saker som inte 
gjorts tidigare. Vi är unika, vilket även kan vara negativt då folk 
kanske inte känner till oss om tre år när vi gått ut. 
 
Tobias: Jag håller med i det som Eva sagt. I början var det även 
mycket som inte fungerade som det skulle. Det var mycket 
som inte var klart som till exempel kursplanen och det är 
fortfarande mycket oro kring vad som kommer ske. Det kan 
kännas negativt att vara testpersoner, men vi har mycket att 
säga till om i alla fall. 
 
Hur skulle ni beskriva programmet SOS?  
Tobias: Det är svårt att beskriva. Det har blivit en del 
lantbruksdjur nu eftersom vi samläser med andra program, 
men det ska egentligen inte handla så mycket om det. Det är 
bra att programmet har fokus på hund, häst och katt.

Eva: Det är mycket fokus på djurens beteende och på 
många basala kunskaper. Just nu läggs ju grunden för allting. 
Programmet ska innehålla mycket sällskapsdjur och inte så 
mycket lantbruksdjur. Det är jättekul att lära sig om sport 
och sällskapsdjur och för mig passar det bra att det inte är 
så mycket fokus på lantbruksdjuren. Det finns ändå andra 
program som har fokus på dem.  
 
Vad har ni för förhoppningar på programmet?
Tobias: Att få tillräckligt med kunskap för att kunna sticka ut i 
arbetsmarknaden sedan.

Eva: Att ha tillräckligt med kunskap för arbetsmarknaden och 
att folk känner till programmet, att det är etablerat.  

Har ni upplevt några utmaningar under program-
mets gång än så länge?
Tobias: I början upplevde jag att delar av informationen hölls 
tillbaka på och jag saknade struktur. Vi fick höra att det var 
väldigt goda chanser att vi skulle få läsa vissa kurser som sedan 
föll bort och det var inte heller spikat med planeringen av 
obligatoriska moment, utan de frågade oss vad vi ville göra.

Eva: För mig var det väldigt svårt med matten, hela den kursen 
kändes för kort med allt material vi skulle lära oss. Det var för 
mycket att göra och en tuff  start. Det hade varit skönt att få 
lära sig studieteknik och komma igång med det först innan 
man kör på i full fart.

Båda: Det kändes som det eventuellt var för hög nivå på vissa 
kurser med tanke på det vi ska göra och det kändes inte alltid 
relevant. Stort tips är att läsa basår/bastermin innan och 
repetera. Vi hade även velat ha mer PBL från början.

Vad har varit roligast hittills? 

Tobias: ”Etologi och djurskyddskursen” och studiebesöket på 
Försvarets hundenhet i Märsta.

Eva: ”Etologi och djurskyddskursen” och kursen vi läser nu 
”Djur och företagande”.  
 
Vad tror ni står ut med just ert program?
Tobias: Jag tycker inte att det utmärker sig så mycket från de 
andra som finns på SLU.

Eva: Att det är mindre produktionsdjur. Vi får samma examen 
som EoD men programmen skiljer sig åt.  
 
Har ni några tankar på vad ni vill arbeta med efteråt?
Eva: Jag vill driva ett eget företag inom djurbranschen. Jag vet 
inte riktigt med vad än men till exempel rådgivning, forskning 
eller konsultation.

Tobias: Jag vill gärna jobba med bevarande av djur och natur.  

Text: Isabel Lundahl
Foto: Hanna Mårtensson
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Programstudierektor Anna Wistedt 

Hur uppstod idén om SoS?

Då fakulteten beslöt sig att lägga ner kandidatprogrammet 
Husdjurskandidat, fanns det fortfarande studenter med 
intressen att läsa om våra ”icke produktionsdjur” som hundar 
och hästar. Intresset för sport- och sällskapsdjuren är stort 
i samhället och vi vet att det ibland saknas vetenskaplig 
kompetens bland de som håller på med de här djuren. Det 
finns mycket forskning på gång om de här djuren både på SLU 
och ute i världen och vill att fler ska ta del av den.

Vad är grundtanken med programmet?

Vi vill att våra studenter ska få med sig både det vetenskapliga 
om djur och en grundplåt i ekonomi som ska hjälpa dem 
vidare till kanske eget företag inom den här sektorn, men även 
som tillväxt för den viktiga forskningen på området.

Förhoppningar på hur det kommer att utvecklas?

Nå ut till fler studenter och få studenter som är riktigt duktiga 
på hund, häst och katt men även behärskar övriga sällskapsdjur. 

Min förhoppning är ju fler kurser med olika inriktningar. Det 
är ju så att studenternas önskemål väger tungt.

Hur tror du att arbetsmarknaden kommer se ut för 
studenterna efter programmet?

Det är svårt att säga eftersom studenten själv formar sin 
utbildning. Marknaden som finns runt sport och sällskapsdjur 
som foder, rådgivning och utrustning omsätter mycket pengar, 
det vet vi. Personer med kunskap är alltid attraktivt, men det 
gäller att kunna sälja sig själv och sina kunskaper, tror jag.

Vad är din kommentar om kritiken av programmet?

Jag förstår att studenterna kan känna sig som testpersoner, 
det är oundvikligt eftersom så mycket är nytt. Ibland vet 
man inte vad som fungerar innan man har testat. Jag hoppas 
dock att saker ska falla på plats och bli så bra som möjligt. Vi 
tar till oss av kritiken vi får på både muntliga och skriftliga 
kursutvärderingar och det vi får veta via andra kanaler som till 
exempel Husdjursrådet för att förbättra kurserna.
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Möt spexets skapare!
Paulina SHARP Wahlgren går fjärde året på husdjursagronomprogrammet, är manusansvarig i spexet 
och är ledamot i hundutskottet K9. 

Hur fick du inspirationen till årets spex?

- Inspirationen till spexet fick jag från boken Apocalypse Cow, 
vilken handlar om zombiekor, av Michael Logan som jag läste 
i samma veva som förra årets spex. När jag satt och såg på 
förra årets spex kom det till mig att jag ville skriva ett spex om 
just zombiekor och Harry Potter. Jag tillhör the Harry Potter 
generation och älskar Harry Potter och ska man skriva ett manus 
ska det vara om något man tycker om. Jag hade aldrig kunnat 
skriva om exempelvis Star Wars eftersom jag inte tycker det 
är intressant. Och jag tror att de flesta på universitetet kan 
relatera till Harry Potter för många är i ungefär den åldern. 

Har du skrivit mycket innan?

- Jag har alltid tyckt om att skriva, och har haft lite tankar 
om att skriva en roman, men man vet ju inte om det blir av. 
Jag tycker att det är skönt att komma bort lite med hjälp av 
skrivandet, att fly verkligheten. Sen har jag alltid haft en livlig 
fantasi och har alltid haft väldigt händelserika drömmar som 
jag velat skriva ner. 

Hur såg processen ut från att du bestämde dig för 
att skriva spexet tills att det var klart?

- Efter att jag börjat fundera på att skriva spexet kontaktade 
jag Felix som skrev förra årets spex och hörde mig för om hur 
mycket det var att göra egentligen. Jag satt som ordförande 
i husdjursrådet i höstas och ville inte ta på mig för mycket 
eftersom jag dessutom har en hund och studierna. Jag hade 
väl egentligen redan bestämt mig för att skriva spexet, jag var 
bara inte medveten om det. Tanken var att jag skulle skriva 
spexmanuset när jag hade semester under tre veckor i somras, 
men det gjorde jag inte. Istället panikskrev jag den veckan 
innan terminen började eftersom jag lovade att det skulle vara 
klart till terminsstart. Eller ja, ett första utkast iallafall, manuset 
har bearbetats sedan dess. 

Vad har du lärt dig av att skriva spexet?

- Att vi har sjukt kompetenta människor på SLU! Jag blir 
jättechockad av att alla är så jäkla duktiga. Sen i och med att 
jag varit kåraktiv sedan jag började på SLU har jag lärt mig att 
samarbeta med olika människor för att det ska bli bra. Alla 
jobbar ju ändå mot samma mål i slutändan. Men jo, alla är 
sjukt kompetenta och nördiga, på ett positivt sätt. 

Text: Hanna Peinert
Foto: Rasmus Ivarsson
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Har du något tips till någon som skulle vilja skriva 
nästa års spex?

- Skriv om något du tycker om, och var inte rädd för att ta 
hjälp om du behöver det. Jag har till exempel fått hjälp med 
sångerna. Och kom ihåg att ha roligt! Folk hjälps ju åt, och 
hamnar man i en svacka hjälper kommittén till.  

Vilken Harry Potter-karaktär är din favorit?

- Åh nej, måste jag välja? Dobby och Bellatrix är helt 
underbara, men Snape är nog min absoluta favorit. Kanske 
för att det är Alan Rickman. Dobby är en stark kandidat. Och 
Hagrid också, han är söt. När man ser Hagrids stuga tänker 
man; åh vad mysigt. 

Vem från Harry Potters värld är du mest lik?

- Svårt att säga. Ingrid från spexkommittén delade ut Harry 
Potter-karaktärer till alla i kommittén och bestämde att jag var 
J. K. Rowling på grund av skrivandet, och det känns ju härligt 
att vara henne!

Vad är det som är så roligt med spex?

- Folk skrattar och har roligt, det är lättsamt och vi har en 
stark gemenskap. Det spelar ingen roll hur du ser ut eller vilket 
program du läser, alla har kul. 

Paulina SHARP 
Wahlgren
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Varför flaggar ni inte, SLU?
Måndagen den sjätte februari var det samernas nationaldag 
och exakt 100 år sedan det första samepolitiska mötet hölls i 
Trondheim. Efter sekler av förtryck och inskränkta rättigheter 
var mötet ett stort framsteg som firas över hela Sápmi. 

När jag på måndagsmorgonen åkte förbi Ångströms med 
bussen vajade den samiska flaggan utanför. Uppsala universitet, 
som har en historia av forskning inom rasbiologi, flaggar för 
den samiska nationaldagen varje år sedan 2014. Med vetskapen 
om detta klev jag av bussen vid SLU i måndags i tron om att 
den samiska flaggan var hissad även där för att uppmärksamma 
nationaldagen. Till min besvikelse möttes jag enbart av 
universitetets egna flaggor.

SLU framställs ofta som ett av Sveriges mest framstående 
universitet och det är med all rätt. Samtidigt för det med sig ett 
ansvar att utbilda för en hållbar morgondag och då anser jag att 
universitet ska visa vägen och uppmärksamma Sveriges urfolks 
nationaldag. 

Det är uppenbart att många fortfarande saknar kunskap om 
Sveriges urfolk. Eftersom jag själv är same och i framtiden vill 
arbeta med samernas roll i samhället tycker jag att det är viktigt 
att det universitet jag studerar på belyser det faktum att vi har 
ett urfolk i Sverige. Detta är av extra stor betydelse med tanke 
på den svenska statens kolonialisering och historiska förtryck 
av samer som folkgrupp. För mig är det en självklarhet att 
minoriteter lyfts fram i olika sammanhang och jag tycker att ett 
universitet i synnerhet har ett ansvar att förmedla detta.

Det handlar inte om att SLU ska göra ett ställningstagande om 
rovdjurspolitik eller ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter. 
Det handlar om att uppmärksamma samernas nationaldag, 
precis som den svenska nationaldagen uppmärksammas varje år. 
Detta kan exempelvis göras genom att låta den samiska flaggan 
vaja i universitetets flaggstänger. Jag hoppas på förbättring till 
nästa år.

Izabel Nordlund, studerar till landsbygdsutvecklingsagronom

Insändare:

Studentdikt
Studenten och det snabbt 
sinande studiebidraget
Rödbetssoppa, knäckebröd, gröt utan något till
En burk med märklig sås som jag tror kan ha varit sill.
Så gröt igen men denna gång med äpple och kanel
Till lunch en burk oliver om jag nu inte har fel…
Å herregud nu kommer mor och mormor på besök
Det är väl inte helt fel med en lunch helt gjord på lök?
Jag steker den i curry och tillsätter en burk majs
Försöker övertyga med ett “lovar, det ÄR najs!”
Men tack och lov för mormor, som har kommit med en gryta
”Det var i rättan tid, förrådet mitt har börjat tryta”.
Studenten äter glatt sådär en 5 stora portioner
”Jag passar på”, hen tänker, i min kyl finns blott citroner.
På kvällen tar studenten modet till sig, hen ska kolla
Hur mycket pengar det finns kvar, och hur dessa ska hålla
tills nästa csn ska komma, om prick nio dagar.
”Tur att jag ej som en ko ska fylla FYRA magar…”
Den lilla siffran lyser ondskefullt mot vår student
som dystert tänker, hur kunde jag låtit detta hänt??
för 49 kr är en väldigt liten summa
I samma ögonblick studentens mage börjar brumma.

SMÅTT OCH GOTT
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Moose hunter Text: Ylva Henriksson
Foto: Rasmus Ivarsson

When the alarm goes off at 6 am on a Saturday morning, 
all I want to do is to turn it off  and go back to sleep. Finally I 
manage to get out of  bet, and I make myself  a large portion 
of  oatmeal and put on pretty much every piece of  clothing 
I own. I am to spend the day in the forest by Lövsta outside 
Uppsala together with Ultuna hunting club for their annual 
December hunt. 

It is still dark when we arrive at Lövsta Herrgård in the early 
morning. We are greeted by a fire that lights up the faces of  
the people who are starting to gather: hunters, dog handlers 
and students who are getting their hunting license. The board 
of  the hunting club offers us hot glögg (non-alcoholic of  
course) while we are waiting. 

Leader of  the shoot, Viktor Ånöstam, greets everyone and 
goes through the rules for today’s hunt: what we are allowed 
to shoot and that any shot must immediately be reported on 
the radio. When he is done talking, there is a moment of  slight 
chaos before everyone has gotten into the cars and we are off  
to the first drive of  the day. 

I am going to stand with Alies Hellsten in a shooting 
tower. We plod through the snow crossing a field and climb a 
tower which is covered in ice and dangerously slippery. Alies 
prepares her rifle and instructs me in a whispering voice to 
carefully cover my ears if  I would see her raising the weapon 
to shoot. 

Then we wait. Everything is calm and quiet. The only thing 
breaking the silence is the wind in the treetops and the distant 
noise from a far-off  road. We look in all directions, waiting 
for an animal to show up. Then, BANG! A shot is fired 
somewhere and it is soon followed by four more shots in a 
quick sequence. Alies is listening intensely to the radio and 
tells me that a moose cow and a calf  are down. 

We keep waiting. Suddenly, a hare jumps out from the 
shrubbery and disappears behind a hill. A dog trudges after 
it and we see one of  the dog handlers some 100 meters away. 
Then everything is calm again. After a long time, when my 
toes are beginning to feel like ice cubes and my thoughts 
wander off  to the coffee thermos I left in the car, three deer 

Ludvig Bennetoft and Isak Persson discuss the best route through the forest while the dogs Guiness and Chilla wait impatiently. 
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appear from the edge of  the forest only 50 meters away 
from where we stand. They were startled by Linn Bennetoft’s 
dog, and we watch them breathlessly as they jump across the 
field. There is no chance too shoot, but I do not really mind, 
because they are such beautiful and graceful animals.  

On our way back to Lövsta Herrgård we stop and watch as 
one of  the moose is gutted. It is rather brutal and nothing for 
the squeamish, but I find it fascinating to see such a big animal 
close-up, both on the outside and on the inside so to speak. 

After a short regathering at Lövsta herrgård, it is time for 
the second drive of  the day. Rasmus, the photographer, and 
I are to join the beaters and dog handlers. This means that 
we walk through the forest to push the animals towards the 
shooting towers.

It is a relief  not having to keep quiet, and while we make our 
way through wet snow and undergrowth, Ludvig Bennetoft 
tells us about the habits of  different animals. Boars, for 
instance, are often found in thick vegetation, while moose and 
deer like to stand on hills, especially on sunny days. It becomes 
clear that I chose the wrong boots when we have to cross a 
wetland which is far from frozen solid. While Ludvig strides 
forward in his waterproof  boots, I jump between tussocks 
trying to keep my feet dry. 

Then we realise that we lost parts of  the group, and after a 
few fruitless attempts to get hold of  them on the phone – and 
without seeing a single animal but hearing one shot – the hunt 
is called off. We return the same way that we came (over the 
wetland) and find the others by the cars, together with Henrik 
Svensson who was responsible for the shot we heard, taking 
down a deer. 

Happy with today’s eventful hunt, everyone gathers at 
Lövsta herrgård to have lunch. Fires are lit directly on the 
snow-covered ground. People are hungry and impatient and 
start grilling their hot-dogs in the open flames using hastily 
carved wooden skewers. I can confirm that even sausages that 
are burnt on the outside and cold in the middle taste great 
after a day outdoors. 

Eventually, people start to pack up their things to go home 
and shower and change for the after-hunt dinner at the Union, 
organised by the board of  the hunting club. Sauna, food and 
songs are promised as a reward for today’s efforts. How the 
festivities turned out is, however, outside the scope of  my 
story. Instead, I wrap up by concluding that despite early 
mornings and cold feet, hunting is a fantastic experience for 
someone who likes nature and wildlife. The good atmosphere 
within the shooting team, the possibility to spend time 
outdoors and that element of  suspense makes it something I 
would definitely want to do again. 

Interested in hunting?
Every fall, Ultuna hunting club offers a hunting license course 
open to all students at SLU. For more information, contact the 
hunting club at ultunajaktklubb@gmail.com.

Alies Hellsten prepares her rifle. 
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Fråga Jyns
Kära Jyns, såhär i semmeltider undrar jag om du har något recept på den 
godaste semlan?

Jyns svarar:
Med min mångåriga erfarenhet av semmelätande är jag något av en expert på 
området. Här följer några viktiga kriterier för en bra semla. För det första involverar 
en god semla givetvis massor med vispgrädde, en lagom mängd mandelmassa samt 
en saftig bulle. Proportionerna är viktiga. Bullen får inte vara för stor, för då riskerar 
fyllningen att ta slut innan bullen. Den får inte heller vara för liten eftersom den 
utgör stommen i själva semlan. Vispgrädden ska vara av hög fetthalt och vispad 
till perfektion, det vill säga varken för hårt (grynig vispgrädde ger mig samma 
obehagskänsla som näsvisa småttingar) eller för löst (vem vill ha grädde som rinner 
ur semlan likt tårarna ur enfaldiga småttingars ögon?). Mandelmassan är semlans 
kärna och ska handlas varsamt. Den ska rivas och blandas med inkråm och en skvätt 
grädde till en krämig och trögflytande konsistens. Doseringen ska vara sådan att 
den räcker till varje tugga men inte tar över alla andra smaker så som småttingblod 
tenderar att göra. 

Monteringen av semlan är ett nyckelmoment. Locket ska vara ett par centimeter 
tjockt och motsvara toppen av en småttingskalp. Mandelmassan placeras i 
urgröpningen och rikligt med grädde spritsas ovanpå. Slutligen läggs locket tillbaka 
rakt ovanpå vispgrädden och hela mästerverket garneras med florsocker. Alla andra 
så kallade varianter av semla är till för småttingar och annat pack – den enda semlan 
värdig namnet är den som jag just beskrivit. En äkta viking äter sin semla varje 
tisdag mellan fettisdagen och påsk (och inte en dag därutöver), gärna i form av 
hetvägg (det vill säga semlan läggs i en skål med het mjölk).
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Examenstagare vid Luciabalen 2016

STORT GRATTIS!
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POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA

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


