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Den årliga sommarutflykten som i år gick till lantbruksgården Karindal bjöd på en upplevelserik dag
med flera fysiska fenomen 'outside the box'. Varierande meteorologi, laserteknik vid mjölkningen,
satellitstyrda traktorer, optimerade datorsystem och vacuumteknik för att nämna några.
Att få se hela kedjan från ko till kanna och förstå den utveckling jordbruket varit med om mot en
högteknologisk verksamhet är få förunnat och en fascinerande upplevelse.
Jag kan till och med se en viss likhet mellan mjölkrobotarna och institutionen – ett maskineri till
förfogande för alla att använda på bästa sätt för att skapa mervärde till kollektivet.
Det gavs även inblick i planeringsarbetet bakom anpassningen av grödor till användningsområden
vad gäller till exempel näringsinnehåll. Vi fick lära oss att gödselsammansättningen skiljer sig radikalt
beroende på om maltkornet ska användas till whiskyproduktion eller som djurfoder.
Under resan fick alla ett utmanade uppdrag att komponera ihop en limerick och dessa kommer,
tillsammans med bilder från dagen, sättas ihop till en minnesbok som gåva till värdparet.
Jag hade själv, trots inkontinent väder och en fastnad buss, väldigt roligt under hela dagen och
hoppas att ni som var med delar min uppfattning. Det var inspirerande att komma ut till landet, få i
oss halva årsbehovet av frisk luft och se att även lantbrukare är totalengagerade i sin uppgift men på
ett mer jordnära sätt än oss fysiker.
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Our annual department day was this year hosted at the farm Karindal. It was a day filled with new
experiences, many of them related to physics 'outside our box'. Varying weather, laser technique,
satellite controlled tractors, optimized computer systems and vacuum technique to mention a few.
To see the whole chain from cow to can and to understand the enormous development of agriculture
is a fascinating experience.
I can see some similarities between the milking robots and our department – it is a machinery that
we all are able to use in order to create value for all.
We also got insight in the planning of planting crops. It is a huge difference in the fertilization
depending on what the final usage will be, to produce whisky or animal feed.
In the buses, everyone got a challenge; to wright a limerick. The limericks will be published, together
with some pictures from the day, and handed over as a gift to the host couple.
Me myself had a great time, dispite incontinent weather and an empty bus battery. I hope that all of
you that participated feel the same. It was inspiring to be on the country side, breath half the annual
amount of fresh air and to see that also farmers are totally engaged in their mission, though in a
more down to earth kind of way than us physicists.
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