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SA har det alltsa redan gAtt ett ar sedan Zenith 2007 gick pa. Fyra nummer senare
har vi nu kommit fram till slutet. Trots intresset fran er, kara ldsare, har det visats
lite intresse f6r att driva tidningen vidare nasta ar. Det ar trakigt att behova bedtta
att detta blir den sista tidningen (i alla fall pt ett tag framdver).

I detta erets sista nummer stirjulen inftir diiren. Vi blickar tillbaka in i arkivet,
tar reda pi vad som egentligen ar det bAsta
tomteskAgget och vilken gl6gg som Ar biist.
Dessutom bjuds det pA en hogaktuell gast-
artikel och en intervju med en riktig ikon.

Darmed aterstar det bara att tacka ftir mig
med de klassiska orden:

Fr6n mig alla, till er alla, en riktigt godjul!

,6"f,n^eH"LW^
Chefsredaktor Zenith 2007

Hatten av for'

Zenithredaktionen 2007
Jossan, Bogg, Mattias, Marcus,
Sofie och Anders, ni har gjort ett

kalasbra arbete!

Erik Liedholm och David Palm
fiir underbara omslagsbilder
Ni har iterigen riiddat mig!
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Interviu med Feter Haeertq

CAFE BULTEN. Efter den avslutade kursen i inledande matematik med ZI
iir Peter Hegarty nu en mycket yelkand examinator, Bi de fdr Zl oeh Z2 som
underyisats av honom i inledande matematik och linjAr alg€bra. Men vem iir
denna man egentligen?

Peter ar uppyaxt pe Irland i en ovanligt liten familj lor att vara lrland med tya for-
iildrar och bara en bror. Tillsammans bodde de i hemstaden Cork pa den irlandska
sydkusten som Ar den tredje sttirsta staden pi Irland.

Hur var det a1t vexa upp i Cork?

-Narjag var bam var det ganska stangt, det fanns inte s6 minga invandrare och
den katolska kyrkan hade en viildigt do[rilla[t stiillning. Jag kande att det fanns en

v,iIld utanfiir som jag ville utforska. Irland har utvecklats viildigt firycket sedan.jag
var bam, idag ar det mer modernt och Oppet. Jag spenderade den mesta av min
tona$tid med att plugga, mycket pi grund ay att det var svirt att traffa tjejer innan
man var 18. Skoloma pi Irland Ar uppdelade mellan killar och tjejer, s& det fanns
inte sa mycket mer att giira.

Vilken var din fiirsta hiigskola du gick pi?

-Jag gick f0nt i Cork darjag tog min kandidatexamen och magisterexamen inom
matematik. Sedan togjag en doktorsexamen pi Princeton i USA.

Onuadet Peter doktorerade inom var analytisk talteori.

De basta minnena frAr Peters studenttid var bland annat niir han hck sin fiirsta
vetenskapliga arlikel publicerad i en matematisk tidskift och nair har var med och
varu1 en mattetavling mellau de Irldldska universiteten. Peter sticker sedan snabbt
in med;

-..ochjag vann lokaltavling€r i Cork ryra ganger.

5n"bbf"ktu,
_Nnrzz,' Peter Vincent Joseph Hegarty.
Hegarly betyder pA Irliindska "den
orattvise"
Iirel.' Universitetslektor
Alder: 36 iLr

Fami0: hTgen
Bar.' Johameberg
Senast seddafilm: Sicko av Michael
Moore

Vid Peters examen blev han aven utnamnd till Scielce Graduate ofthe Year 1994.

Vagen till Chalmers var krokig och inte siirskilt sjalvklar efter tiden pA Prin-
ceton, Peter berdttar:

-Att jag hamnade har var helt slumpartat. Jag hade ett Fulbright Stipendium i USA
vilket innebar attjag hade ett visum med villkoret att man lamnar USA i tve ar nar
jag doLlorerat Iiir att aka fillbaka till mitt hemland. FOr Eu-medborgare imebiir det
att man aker tillbaka till EU i tva ar. Sa nAr jag s6lde j obb var det en lite konstig tid
pa aret, det var ganska sent pa varen narjag bdrjade sdkajobb.

Detta var Ar 1998 och det fanns bara ledigajobb i Skandinavien. Peter berafiar att
det fanns en tjanst som passade hiir i Gdteborg, men att han kunde lika giirna ha

soktjobb i stockholm.

Naturligtvis frigade jag Peter vad han visste om Sverige innan han kom hit
fiirsta g{ngen:

{ Sverige finns det mAnga vackra kvinnor, det var den {irrestallningen j ag hade.
Jag fiirsdkte tanka positir.t om Sverige niirjag skulle sdkajobb har. Nu narjag bott
har ett tag harjag sett att det finns manga positiva och negativa saker.

Mer har ryktet om de svenska kyinnorna levt upp till dina ftiryAntningar?

-Ja, man ser minga vacka kvinnor hiir i Sverige. Svenska kvinnor 5r de vackaste i
varlden enligt min uppfattning. Det ar nagot man lagger miirke till direkt nar man
stiger av planet i Landvetter.

Vad ,ir det sAmsta med Sverige?

-Det ar svart att fi kontakt med godtyckliga miinniskor i vardagslivet, till exempel
bor man i sina l?igenheter men man talar aldrig med sin granne. Pratar man med
nigon okiind pi bussen betraktas man som konstig. Pi Irland talar bara folk med
varandra och i USA ar det nastan raka motsatsen i Sverige, folk pratar med var-
andra men det ar valdigt ).tligt och nAstan lite falsk.

Hur mycket undervisar du nu?

-Jag undervisar stor del av min tid, resten 96r till forskningen. Defia aret harjag
haft den minsta andelen undervisning sedanjag fick fast anstiillning. Det betyder
att det gar hyfsat bra forskningsmiissigt, tid fiir att forska.

Hur gick den inledande matten fiir Arets Zata-ettor?

-Samre iin i fiol, men I mean, jag ffor det beror mest pa att tentan kanske var lite
svar. Firr det verkade som det var nedgang pi alla linjer. Jag har svart att tro att det
kan fdrklara sig genom att studentema iiver Iag air samre.

4 tFot.tsdltning nasla sidq
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Kan du beratta lite om din forskning?

-Min forskning iir ren matematik, inget direkt tillampat. Jag iir i princip intresse-
rad av alla problem som har n6got slags kombinatoriskt inslag. SA det finns ett
omrade som heter kombinatorik, si det ar mest diskret matematik de. Se det
finns bara heltal, inga reella tal i min vtirld.

Peter har iiyen en del dolda talanger. Jag bad honom beratta om hur det iir
att vara Z.mdstare i biljard.
-Jag slog alla, hela 21. Planen Ar att upprepa bedriften i 6r. Om de vdgar utmana
mig...

Hur kommer det sig att du Ar sA duktig pe biljard?

-Jag spelade lite i USA. Jag bodde i ett studenthus, och dAr hade de ett biljardbord
nere i kallaren. Mer jag Ar inte jattebra, jag skulle inte kunna sla nagon som Ar

riktigl bra men jag kan sla kompisarna. Jag har e[ kompis pi matte och vi spelar
en ging i veckan. Han Zir ganska duktig men jag sl&r honom i 9 av l0 fall.

Du heller 6ven pA med idrott?

-Ja, jag springer langdistans. Jag hade en ldparkarriar niirjag var doktorand i
USA och jag sprang Got€borgsvaryet fiirsta aret jag kom hit. Jag var med i en
klubb i Mirlndal, di sprang jag Gitteborgsvarvet pa l.l5 h.
Sen hade Peter ett uppehill Ilaur tills for ungeftir ett 6r sen, dA b0aade han trdna
igen och sprang bide Goteborgsvarvet och Berlin Maraton. Nu ska han gi med i
Solvikingarnas ldparklubb som Ar en av de stiirsta liiparklubbama i Goteborg.

Hur ser framtiden ut i ditt liv nu?

-Det ?ir dags ltir mig att vaxa upp nu, time to grow up. Nej men jag kanner att jag
kan fortfarande att bidra med nigot inom forskningen, jag har kanske inte annu
natt min topp. Fdrhoppningsvis skajag fa fram bra forskningsresultat och fa ord-
ning pd resten av mitt liv.

Marcus

F. l,I ran arKlver

Ndr vi griivde i Zeniths dokumentskep hittade vi detta som vi bara var
tvungna att dela med oss av.,.

Festschema
S&vzi1 pA Chalmers som i verkliga livet kan

man ibland beh6va en plan att gA efter.

Chalmers har dzirfor uta-rbetat ett flddes-

schema fdr hur man bAst lyckas p& en fest. Sche-

mat dr dessvArre skrivet ftr killar men Aven tjejer

kan med f6rde1 tilliimpa det. LAs och kir!

*,\r*
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Jag har hiirt att det inte finns negon global uppvErmning. Ar det s6? lbland
hiir man milnniskor som argumenterar ftr att det inte finns nigra bevis lbr global
uppv mning. De minskar i antal, men det filxls llagra som fortfarande inte verkar
ha fattat. Negra som daremot ar dverers atr forskarna. Vi star infor en global upp-
varmning, den beror pi utsliipp av fossilt kol och den kommer piverka oss fram-
dYer.

Ar forskarna verkligen iiverens? Om allt? Det mesta i alla fall. Det iir detaljema
som fortfarande skiljer sig et. Bland annat ar det svirl att siiga hur mycket varmare
det kommer att bli och hur mycket havet kommer stiga som en ftiljd av detta. Me-
deltemperaturen vid en stabilisering pa 450PPM C02 i atmosfiiren kommer att
hamna mellan 2 och 4,5 grader Celsius. Vi liggerjust nu pa ungeftir 3E0PPM, eller
ca 100PPM over nivin innan industrialiseringen.

de inte anviinds; viidra ordentligt urder en kort tid istallet fttr ett litet drag. Visste
du att en 40W glodlampa som lyser l0 timmar per dygn kostar ca t50k per 6r. Det
ar nastan 8 iihl pi en pubrunda!

Transport. Det ar latt att tro att lilsningen ligger i etanol. Svaret; Delvis, men den
riicker inte pi l6nga vagar. Ga, cykla, ik spirvagn, buss eller tig. Om du mAste ha

en bil, kop en liten etanolbil. Etanolen bidrar inte till regnskogsskovling i nagon

stoffe utstrAckning eftersom sockefioren som etanolen giirs av vzixer diligt i dessa

regioner. I dagsliiget iir den brasilianska etanolen ett battre altemativ iin den svens-
ka. Gdrna en bil med batteridrift Itir ett par mil. De flesta resor ar inte langre. Ty-
valr finns det idag inget bra altemativ till flyget pe tmnskontinentala resor. Har
galler det bara att fttrsoka flyga si lite som mdjligt. Kortare resor ar ofta snabbare

med tAg. Raikna sjalv pa resan Goteborg - Stockholm med transfer inraknat...

Mat. Hdr tiinker minga att man ska kitpa ekologiskt odlad mat. Svaret enligt mig:
Nja... Pi 1i6gan om "vanligt" jordbruk iir hellbaft, vet jag inte, men jag vet att
ekologisk odling INTE ar det. Vi har inte mark s5 det riicker, Vill du g6ra den

storsta miljdvinsten: Bli vegetarian. De flesta av oss vet redan detta och ar inte
redo att gora den uppoffringen. Jag sjalv ar inte redo att ge upp kott.
Vad manga inte vet ar afi man kan valja sitt kiitt med omsorg. Det finns ett koncept
som kallas fiir "food-conversion-efficiency", vilket ungefiir beskiver hur mycket

av den ursprungliga bio-
massans energi som fak-
tiskt nar din mun. I tabel-
len kan du se den ganska
markanta skillnaden mel-
Ian griskdtt/kyckling (5, I -
5,5 %) och niitrlammkdtt
(0,5-0,8 %). Du piverkar
alltse milon 10 ginger si
mycket om du ater en bit
entrecote som motsvaran-
de bit kycklingl Vart att
notera Ar iiven att 6hl
ligger p6 14 %, si vissa
saker kan man fofisatta
med O.

Det finns naturligvis mycket mer fakta, utvecklingar, teorier och annat att titta pa

inom iimnet global uppvarmning. Men nu fick du mina tankar och tips om vad som

htinder just nu pi virjord. Som avslutning vill jag rekommendera nigra Iiinkar.
Tack fiir mig.

- Dnid Palu
MSc Student
Industrial Ecologt

Okej, det finns kanske ett problem
de. Latt fixat eller? Hiir kommer
den lite k6ngliga biten. Om vi ska
lyckas stabilisera oss pt 45OPPM
meste vi garska snabbt ner till uc
sl?ipp pA ca 200 kg kol (C) per per-
sou och 6r. Om man tittar i grafen
iiver genomsnittliga utslapp 2002 far
man en idd om vilken utmanilg vi
star inftir. I Sverige Iigger vi pi ca
I700kg. Vi miste alltsa ned till en
niva strax under dar Afrika befimer
sig nu.. .

Popu oDlm idn)

TdbellliaIla. FllO genonCfuistian AtaL kut se

Sustainable Energ') Faturcs 2007.

Rumlnant meat
roquircs much more
biomass and Iand
than other animalfood

Efficiency "from land to mouth": share of energy in biomass from
cropland & grassland remaining in human food con5umed (EU15. 1993)

Tabellkdlla. Stelan Wirse ius, ku$e Sustainable Developnent 2007

Oj, vilken utmaning. Det verkar omojligt. Meste vi helt iindra allt i v6ra liv
nu? Svaret pa det maste vara: Kanske. Nagot meste vi gtira i alla fall. Problemet
l6ser inte sig sjiilvtl Det vi meste gora fttrst ar att sluta sl6sa. Idag hanterar vi var
miljd som om den vore ett kreditkort utan kreditgrZins. Nedar harjag beskivit nag-
ra saker vi kan gtira, stora som sm6. Tekniken finns och uppoffringarna behiiver
inte bli sA ofantligt stora.

Boende. Det fiaus idag, och sedan minst 20 ar fillbaka i tiden, teknik ftir att bygga
hus som varken behiiver varme eller luftkonditioneringssystem, s k passiva hus.

Co2-utstiipp frin uppviirmning och nedkylning av hus st6r idag Itir en viisentlig del
av de totala utslappen. Det ar naturligtvis svirt att som konsument piverka detta,

men efterllagas det av tillraickligt manga kommer det att byggas. Enklare saker att

o giira ar att k6pa energisnil teknik; anvilld lagenergilampor; stang av apparater r,ir
a) 9



Zenithredqktionen hqrfAttjuAbber ach drirn?ed lite dngest oyerjulens alla stora
besltrt. Dc fdr sldr tti pd stort oclt presenteru i dettq ru nnter TV,A tester, bdda
nlycket viktigd och ycildigt seriosa...

, J ultest nummer l,

Granar och bjAllror i all Ara, men det Ar inget som fdrgyller julen se som
gldggen. Redaktionen har sy6rt att tro att det finns nagon som inte intar
denna fantastiska dryck rAgon geng under julen. Men alla har yi st6tt yid
gldgghyllan i affaren och tvekat. Det finns ju s6 menga sorter att yiilja pel
Kanske kan detta test hj?ilpa den fiirvirrade teknologen att hitta nigorlunda
riitt i gliiggdjungeln.

Fiir att gdra ett sA generellt test sonl miijligt valde vi ut en saftgldgg, en liittvins-
gliigg och en starkvinsg1699. En expe(panel spenderade sedan fler timmar pa att

komma fram till vilken gl6gg som egentligeu var baist.

Testet b6rjade med saftgldggen, n.Ied motiveringen att "allt
bdrjar med saft".
Farg: Julrdd
Doft: Luktar i ouppvaflnt tillstand som allt som hdrjulen
till. Aven viinnd luktar den jul, om :ir lite svagare
Smak: Smakar saft. Lite dtligt kyddad, uppfoller inte alls
de fiirviintningar som doften lrambringar
Pepparkakefaktor: Pepparkakorna hOjer smaken, men saft-
smaken tranger igenom pa ett regatiw satt
Russin- och mandelfaktor: Aver har hiijs smaken, men
inte till*ickligt ft r att helt ditlja saftaktigheten

Bonus:Fdr varje sild flaska gir I kona till SOs-bambyar

Pepparkakefaktor: Kryddoma i gl0ggen kombinerat med kryddorna i pepparka-
korna g<ir det hela p6 tok ftir kryddigt
Russin- och mandelfaktor: Russinen gjorde gliiggen lite litr sot och mandeln ddl-
jer smaken. Gloggen smakar biitte ftir sig sjaly, utan tillbehiir
Bonus:Den vigar sti ut, chilislraken iir en definitiv frisk flakt

Dufre"krools O.ieinal
Starkvinsgliigg d l5%vol som en kvinna pe Systembolaget
varmt rekomurenderade...
FArg: Glitgger ar mer riidvinsrdd iin julrdd

; Doft: Ouppviirmd luktar den rner som ell ritdvin an en gldgg.
I Uppvartnd sticker angorna i niisau och denna alkoholchock lEr

I till och med vir teknologparel an grimatisera.
I Smak: lngen direkt gloggsmak. srnakar mer som et1 kryddigr

uppvarmt rirdyin (en i panelen hade stom svarigheter att dricka
det)
Pepparkakefaktor: Kryddoma i pepparkakoma skAr sig med
alkoholen och blir inte alls gott. Dock tyckte er i panelen att
pepparkakoma &jorde gldggen lite mer drickbar
Russin- och mandelfaktor: Hdjer helt klart smaken, men anda
bara knappt ddckbar
Bonus:Lasse Kongo hade helt klafi alskat denna gl6gg (vilket far panelen att fun-
dera pi vem damen pa bolaget egeltliger var...). Dessutom kommer den garante-
rat att gdra mormor yr i hatten fl'amitjulaftonskviill di det raicker att bara leta hen-
ne andas in angoflla.

Si vilken gliigg ska teknologen nu yAlja? Efter en utviirderingsmatris enligt
"Brdnnares bibel" har panelen kommit fram tilt ftitjande: Fiir den lite mer innova-
tiva rekommenderas "Kiviks tranbiirsgldgg". Vill man ha den diir riktigt juliga
kiinslan iir "Saturnus God Jul Gliigg" gldggen for dig. Ar ditt mil medjulen att bli

1 surygfull och/eller supa mormor under bordet iir det "Dufrenkrooks Original" somI du ska satsa pe. Och faktiskt ar kombinationen av de tva senare sorterna helt drick-

I bar (eller som en i panelen uttryckte sig: "blanda Dufvenkooks med lika delar
" SOS barnbvar si blir det bra").

Sofia

Gliigg fnrg Pelpr rka kefa k-

Salurnos God JLll

Cldgg 5 l 3,5 3,5 l9

l 2 2 l t4

Orisnral 3 l 1 I t,5

sraL au ingefar. och chili
Detta Ar alhsa liittvinsgldggen pi 2,2 %vol och utstickaren i
tester da den inte ar en traditionell gldgg.
FArg: Lite mesigt rddrosa
Doft: Lulitar vAldigt gott i ouppvatmt tillstend, men doften
pi minner om diskmedel niir den ar varm
Smak: Fruktigt syrlig med en kryddig eftersmak av chili i1t(J



. lultest nummer ll,

Fatrsta advent er redan passerad, en stor gran reser sig inne i nordstan och

NKs julskyltning nr full geng. Man kan kort sagt konstatera att julen ar har.
Vad ar de juligare om inte sjelvaste Tomtefar. Nu iir det ju sfl alt gemene

teknolog inte tror pe tomten men ibland kan man vilja ha honom i nArheten
Ande, eller rentav uppleva hur det iir att ta hans gestalt. FOr detta kriivs s6-

klart hans tve huyudsakliga attribut, tomteluva och stort vitt skiigg' Ftir att
kunna hitta ratt utrustning bland den multitud som florerar i afMrerna har
vi i Zeniths redaktion vald att satta upp ett test av tomteskagg' anpassat for
studentens plinbok.

Det vi bedomer itestet ar snygghet, bekvamlighet, anvandbarhet, tillbehdr och

pris. Testet gick till sa att testpanelen provade ett skagg i taget och beddmde

skiiggets olika egenskaper, allt ackompanjerat av Lars Vegas Trios julskiva och

en muggtestvinnargldgg.

Snygghet: Inte siirskilt snyggt som tomteskagg om
man inte odlar viildigt liinge
Bekviimlighet: Otroligt bekvamt, man marker knappt
att man har det pA sig och flr inga hir i mumen
Arviindbarh€t: Ganska enkelt att anvanda, det gar

alldeles utmarkt att t ex dricka gliigg, Dock kan ju den

kvinnliga delen av befolkningen inte anvanda detta

altemativ och det tar l6ng tid att odla
Tillbehiir: Inga tillbeh0r alls, trimmer och sax som kan

behovas fbr att forma skagget. Dessa kdpes extra
Pris: Helt gratis, mycket bra
Bonus: Skagg ar snyggt, man har skagg resten av aret
ocksA

f6r uux.a (enb"rt ska-td
Snygghet: Snyggt nar man star still, men r0r man lite
pi huwdet si miirks det ganska val att det egentligen ar
en platt matta
Bekyamlighet: Kanns en aning obekvamt runt munnen
och dzir resarsnodden spiimer mot bakhuwdet. Det
skulle inte gi att ha pi sig en liingre tidIZ Fortsdtlning n.ista sidq 1'

Anviindbarhet: Om man ar lite fiirsiktig och inte hastar i sig gar det hyfsat bra att
dricka 91699, vilket borgar for en god anvandbarhet, mAste dock rattas till lite
ibland
Tillbehiir: En pase dar det klarl och tydligt proklameras att "Denna pase ar ingen
Ieksak och ska avliigsnas innan bamet far leksaken". Plastpasar ar alltid bra att ha

Prisr 49:- Billigt och bra lor ett sapass fint skagg som defia ardA ar.

Bonus: lngen stirskild bonus

(hel ,asL ,"d sLaKq i"Ll"riue I"u")
Snygghet: Valdigt snygg nar man precis tagit den ur
ftirpackningen, men ar daligt anpassad till testpanelens
ansikte, s6 niir man bar den ser pannan konstig ut
Bekvdmlighet: I det stora hela en bekvam rnask, men
kiinslan av gummi mot huden iir otrevlig samt att den
klammer lite runt nasan g0r att den inte iir helt bekvam
mer kan anda baras hyfsat lange ur bekvaimlighetssyn-
punkt
Anv?indbarhet: De smi dgonh6len ger ett mycket be-
gransat synldlt vilket leder till att man inte vill vandra
omki[g allt ftir mycket i den. Dessutom ?ir det i princip

omojligt att fa i sig gl6gg uta[ att lyfta pt masken
Tillbehor: Masken kommer fiirsedd med en luva si man slipper skaffa en separat
Pris: 69:- Eftersom luvan ingir i priset fir man nycket fiir pengarna
Bonus: Placeras masken pe ratt stalle pi arsiktet fir man ett visslande ljud varje
ging man andas genom nasan, roligt tycker testpanelen

Snygghet: lnte ens i nairhelen av att vara snygg, hclt kla( bot-
tenbetyg
Bekvemlighet: Sitter fast i ansiktct mcd hjiilp av eltelp och
tnr. Eltejpen ar inte alls bekviim
AnyAndbarhet: Beroende pi hur du konstruerar sk:iggel kan
du fri till en ganska v:ilanpassad dppning vid munnen fdr g16gg-

drickande. Tyiir hAller skagget knappt ihop och rasar sna( Iian
ansiktet se om man inte hAller sig i cn tamligen horisontell posi-
don ar det i princip oanviindbaft
TillbehOr: Inga tillbehor medfdlier, konslruktionsmaterial och
ulrustnirg 16r att f:ista dct i ansiktct t.ex. tejp nlaste inhandlas
scpalat

Pris: 9:90:- Billigt som fA, viildigt bra

Bonus: Efterit har man fo(farande en hel del bomull 6ver vilket siklart ail positivt

o'nrll"rr.dd f.an



Resultatet ay tomtesk iggstestet iir att Zenith rekom-
menderar Top Toys lttsa skagg med motiveringen att
det Ar bade snyggt, bekviimt och 96r att anvanda utan
sttirre problem. Dessutom Iar man det till ett bra pris.
Vill man undga att folk kanner igen en kan istallet
Sheng Hong Santa Hat vara skiigget for dig, men var d6

beredd pd begtiinsad fiirmiga aft navigera iomgivning-
en samt att du inte ffir dricka nigon gliigg under hela
tiden du bar det. Har du tid och mojlighet att odla ett
riktigt skagg tiu tull langd skulle Zentih helt klar re-
kommendera detta ftir den vtldigt prismedveha men
pga tiden detta skulle ta kan det knappast kallas ett seriost altemativ till de andra
skiiggen. Hemgjorda skagg av bomullsvadd r&der vi vira lasare fren att avstar ifran
helt och hallet, det iir mer besviir iin vad det laga priset motiverar.

Ingen tidning har fullbordat sitt julnummer utan julpyssel. Hjiirtan att hang i
gran€n har vi alla giort. Har kommer dock lite mer sofistikerade mOnster fiir
den pyssliga teknologen...

ResaUal:

,ffiil
DifilKlt+

Moll:

f(raniL,an'

Vem 5r e-qentligen tomten?

Tomten iir en mifklig figur. En tjock mal1 sour dyker upp en ging per 6r
och skockar At snalla bam. Eller hur vet vi egentligen att tomten ar en

man? Det kanju faktiskt vara sa att tomten iir kvinna som lider av pi
tok fitr hog halt av testosteron.

Det mest fascinerande med tomte[ ar att man som liten verkligen tror
pi honom, men nar man 5r "vuxen" fiirsvinner det. Penonligen tycker
jag att det iil lite trekigt, men dajag sjalv har tomtar pi loftet sa kaffrs
det i alla fall inte si avlagset attjag en gang har trott att tomten var pa
riktigt och inte min utkladda marnma (a, kanske iir det hiir Iiiwirringen
6ver tomtens egentliga kdn har bdrjat).

I min familj var det min mormor som mest sag fram emot att tomten
skulle knacka pi dtirer. Det beror inte pl att hon iir senil eller kniipp
eller sa, utan bara att hon iir si hemskandes nyfiken pi vad som vantar i
hennes klappar.

Hur som helst sa iir bilden av tomten idag den som Coca-Cola har ska-
pat. Fast ratt skont iir det att det i var utseendefixerade varld faktiskt far
finnas en tjock man som Ar grymt popular. For inte tu val tomten speci-
eltt snygg. A andra sidan, hade han varit lika populiir om han inte hade
delat ut massa julklappar?

Trots att jag inte har ffAffat tomten serl dell dage[jag tyckte att det var
urfinigt att det skulle komma en tomte pijulafton (liis: narjag var i
biirian av tonaren) se kanjag inte lata bli att undra: om man verkligen,
verkligen tror pi tomten och gar ut en j ulaftonskvAll, borde man di inte
kunna h0ra bjiillror fran renar och ett skrockande Ijud frin en tjock man
som eker bort i natten?

Anders
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Fo re n in-qs info rmatio n

Zatas ldrottsF areni"g

Efter ett sportsligt misslyckande (Aftonbladet hade skivit
hasko) pi Chalmers Mastenkapen i beachvolley laddar vi
nu ftir fullt inlor nista miisterskap. Detta kom[rer att hallas i
innebandy, antagligen innan iul. Vi iterkommer med mer
information.

Annars har vi fortsatt ldrdagstraningar i kdrhushallen mellan
13.00 och 15.00. Oftast spelar vi innebandy men det iir iip-

pet fttr forslag. Missa inte detta tillfiille att lttrbattra konditionen och traffa folk lrtn
andra irskurser.

Om ni annars har nigra bra id6er pA aktiviteter som ni vill att vi ska styra upp eller
om ni bara vill siiga hej, kan ni haffa oss i konidoren eller besiika vir fina hemsida
http ://zif.ztek.chalmers. se.
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SIUDTTNAMNDEN

;H( Det borjar narma sig bade tertor ochjul nu, och liir
att slippa tAnka pe tentorua och istall€t mer pijulen
har SNZ haft sitt anrika och irligajulbord. Detta
julbord har vi ftir att tacka oss sjiilva for det arbete
vi utltlft under 6ret och ?iven tacka av de medlem-
mar vars senaste status i liireningen varit illventari-

er och iinskar dem lycka till nu llar de kastas ut i det h&rda arbetslivet.

Under Zatas vintersektiorsmiite valdes lyckligtvis nya personer in till SNZ
2008 som ska fortsatta det eminenta arbete som utfrirs i liireningen.
Dessa lyckliga personer iir;

Andreas Wennermark, 22 Ordlorande Alexander Grebelius,22 Ledamot
Peter Kebke, 23 Vice Ordftirande Kaj Fehlhaber, MPSYSl Inventarie
Mikael Andersson, 23 Kassor Sandra Siby, MPSYSI Inventarie
Erik Helander, 23 Webbansvarig Jonatan Berglund, MPPENl lnventarie
Martin Olsson, 23 Ndjesansvarig Elin Weber, *Kanada* Inventarie
Sofia Hellman, 23 Skibent

Dock saknar vi representanter fi6n Zl, si gir du i ettan och kanner dig
lite sugen pA att gi med i SNZ tveka irte att hdra av dig till:
snzdoc@mtek.chalmers.se sA kan vi beratta mer.

/enith rek onmenJ"."r {o!j.nd. lank". o, g obrl uppviirmning'

Om lu i,ie rycker at del iir vti pengorna

- Whats the worst that could happen?
http://www.youtube. conVwatch?v:zORv8wwiadQ

Om du inle ktnfarsfi hur detJinns de sontforlfirsnde inle faltar
- CEI.org reklamfilm
http ://www.youtube.com/watch?v:TsGKvDNdJNA
http ://www.youtube.com/watch?v:Wc1Bj -av3 g0

Mer om energisldse vs effeklivilel
- Amory B I-ovins fr6n Rocky Mountains lnstitute
www.rmi.orgstanford
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T"knolo-qhoto"Lop
Vid jul di grOten pi spisen sjuda'

Oraklet har siat, horoskopen skall ljuda.'.

$t"nbo.t"n zZ dec-l 9 jan
Tecknen talar ldr att dinjul blir allt annat an vit. Ta det lugnt och

sansat med gl6ggen, det blirjobbigt ldr dig om du tror att mOssen

hos Askungen iir pi riktigt.

\,/attumanncn 20jan - I S [eb
Tand ett ljus och let det brinna. Men kom dock ihag att slacka det

efter dig, annars kommer onda ting att intAffa.

Fisk"ma 19{ob-zomars
Om du planerar att sova lur pa tomten sa bdr du inte g6ra detta i en

skorsten. Undvik ocks6 sndkliidda tak samt under gmnen.

\,/adrr"n Z1 nars- I I aynl
Da'n fiire da'n ftire da'n {tire da'n ftire da'n ftire da'n fdre
doppareda'n inser du att aretsjulklappar annu inte iir inhandlade. Ta

det bara lugnt se ordnar det sig.

Oxen 2o april - zo maj

Julgriit i alta ara, men i ir kiinner du ldr att sle pe stort. En blandning
av senapssill och pepparkakor kan vara en bra b0rjan...

frilli"gu'n, 21 na1- 2o juni
Allt som klingar kommer inte frin Blacken eller dnglaspel, var var-
sam under mdrka midvintersnatter.

f(raftan zt juni - zz juli
En annars ganska si mork vinter lyses upp av ett s)mnerligen intres-
sant mdte med en man i skagg...

Affi
G) \q)

dn
<rfi6

&
ffie

lejonetzl juli-zzaug
Da hdsten har varit regning och firll av plugg si iir det iterigen dags

att inta positioDen under misteln. Allt lalar {br att du i ar fiiLr utdel-
ning...

)""g[tu" Z) aug- 22 sept
De adventsstjaman och julgransstjiiman stir i linje kommer din lycka
att bli fullkomlig. S?itt dig sjnlv ftire andra fiir en g6ngs skull.

\fegcn zi sept- 22 oLt
Din lilla gran iir si gr6n och fin, kla den i tid bara, inte ens en gran

vill vara bar i vintertid.

.lkorpioncn 27 oLl- 2l nov

Din hdgsta onskan om att fi schackrutig milarf?irg i julklapp kommer
inte sl6 in. Se bara till att inte dmbbas av svartsjuka mot de stackars

oskyldiga tomtarna i Kalle Anka.

$Lgll;en 2z nov - Zl Aec
Niirjuldagsmorgon glimrnar kommer du att ffi insikter som fbriindrar
din syn pi saker rejiilt.

MattiasTop). Panscr

3. Figeldansen - alltid lika populiir framit smitimmarna

2. Ballongdansen - genererar alltid jubel och applider ffir
de som vigar genomAira den

1 .Sista dansen - den enda dansen som egentligen spelar roll

IB t9




