Reisebrev fra Umeå

For den som har separasjonsangst fra Ås, men likevel vil dra på utveksling, vil jeg anbefale et
utvekslingsopphold i Umeå, Sverige. Umeå og Sveriges lantbruksuniversitet med dets
studentmiljø minner nemlig mye om Ås og NMBU. SLUs avdeling i Umeå har omtrent 300
elever fordelt på programmene skogfag og vilt- og fiskepopulasjoner. Skogfagutdanningen
hos SLU heter Jägmäster og studentene kalles jägmästare. Jägmesterne har et eget pub-hus
kalt Skogis og det er her jägmesterne samler seg hver torsdag for å spise ertesuppe og
pannekaker, samt ta ett glass øl eller to, og hvor det ellers holdes arrangementer jevnt og
trutt gjennom semesteret. Tradisjonen tro har de svenske studentene sittninger tre-fire
ganger i løpet av et semester hvor de kler seg i finstasen, spesielt sine spesiallagde
jägmestervester (lik en bunadsvest), danser jenka inn i spisesalen, spiser tre-retters middag
og synger sanger så høyt de kan fra en sangbok som minner veldig om samfunnets Stentor.

Valget mitt falt på Sverige først og fremst fordi jeg ønsket å lære mer om skog. Og hvorfor
ikke lære av universitet som i 2017 ble ranket av Center for World University Rankings som
den beste forelesningsinstitusjonen innen skogfag? Det faglige utbyttet har vært stort.
Fagene ble gitt blokkvise, som betyr at jeg har hatt det samme faget hver dag gjennom en
periode. Det har vært intensivt, men også veldig lærerikt. De mange ekskursjonene i fagene
har vært superinteressante og gitt meg muligheten til å reise rundt i Nord- Sverige hvor det
er få innbyggere og store (!) skogeiendommer.

Fagene på masternivå er ofte på engelsk og gir god læring i hvordan skrive og fremføre på
engelsk. Å snakke norsk i Sverige går for det meste greit, men det oppstår alltids noen
morsomme språklige misforståelser når ord ikke betyr det samme på norsk som på svensk.

Opplevelsene i Sverige har vært mange. Jeg har blant annet hatt den grufulle gleden av å
smake på surstrømming, jeg har lært nederlendere å gå på ski, jeg har kunnet svenskehandle
hver dag og jeg har deltatt i et verdensmesterskap i Brännboll, et baseball-lignende spill som
jeg mistenker Umeå fant opp for å få lov til å arrangere et årlig VM. I tillegg er det gode odds

for å se nordlys. Det er lite som er så koselig som å sitte rundt et bål en kald vinternatt langs
Umeås innsjø i vente på nordlyset.

Alt i alt møtte Umeå meg med et inkluderende studentmiljø og et universitet med
hjelpsomme ansatte og professorer. Jeg har hatt stort læringsutbytte av utvekslingen og fått
bekjentskaper som jeg håper jeg kan holde på livet ut. Og selv om jeg fikk høre minst en
norskevits hver dag, var den totale utvekslingsopplevelsen absolutt verdt det.

