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Zenith är Z-teknologsektionens tidning. Innehållet speglar inte värderingarna hos sektionens medlemmar.
Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material till oigenkännlighet.

Jag känner mig sugen på att inleda denna ledaren med ett med ett låtcitat om något 
som är över, men allt jag kommer tänka på är så överdrivet dramatiskt. Musiken spelar 
fortfarande, pappersdrakarna håller sig i luften och den där tolvtonsbussen togs som 
tur är ur tjänst innan den han krascha in i någon. Jag får helt enkelt förlita mig på min 
egen förmåga att frammana ord som kan beskriva den bittersötman man känner då ett 
verksamhetsår tar slut. Känslan kan liknas vid den man känner efter sista tuggan av en 
dubbeldäcker Zenithburgare med dubbel ost och trippel bacon. Du är helt mätt men 
ändå sträcker du dig förhoppningsfullt med jämna mellanrum mot tallriken där ham-
burgaren en gång låg. Detta bara för att gång på gång påminnas om att den inte är mer 
än ett minne och en svag förnimmelse av himmelrike på dina smaklökar. Även här blir 
orden lite mer dramatiska än sanningen, men ni kan nog få en bild av hur det är.

Jag har haft ett bra år i Zenith. Att skriva, vad det än är, har alltid varit något jag gillar, 
och att få göra detta i mitt favoritspråk humor har varit ett sant nöje. Det har också 
varit väldigt belönande för mig. När man ser någon läsa ens artikel med ett stort leende 
på läpparna värmer det i hjärtat och allt annat i livet blir lite lättare. 

Trots detta känner jag att det är precis lagom dags att ta farväl från Zenith. För att växa 
krävs nya idéer och vi gamla får då lämna plats åt nya, fräscha idésprutande hjärnceller. 
Så för sista gången önskar jag er en trevlig läsning, vi i 2013 års redaktion har tillsam-
mans med våra azpjävlar gjort det bästa numret någonsin, hittills.

//GörtZ, Chefredaktör Zenith 2013.
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Ztyrets hörna
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Kära Zenithläsare,

Vad kul att du vill läsa om vad Ztyret har för sig och vad som planeras göras i framtiden! Vad har vi gjort sedan förra läs-
perioden då? Det kanske är svårt att komma ihåg nu, men du vet, ungefär vid den tiden då du lovade dig själv att du skulle 
börja med kommande läsperiods studier direkt i läsvecka 1, då satt det bara sex stycken personer i Ztyret. Desa sex per-
soner tänkte att en till ledamot hade inte skadat, vakant är inte en så effektiv eller trevlig person. Efter ansökan och intervju 
beslutades det att preliminärt tillsätta Albin Severinson på posten. Vad historien inte avslöjar i skrivande stund är huruvida 
det uråldriga och visa Zektionsmötet tyckte det var ett bra val och skulle godkänna beslutet, men Ztyret höll sina tummar 
hårt!

Ztyret har också varit på SMART, en konferens för styrelser från maskinrelaterade högskolor runt om i Sverige. Årets 
SMART hölls i Linköping. Under helgen hölls många intressanta diskussioner och deltagarna lärde sig mycket om hur det 
fungerar på andra skolor. Ztyret hann ockå med att vinna en häfvstafett (och i Linköping häfver man inte likadant som på 
Chalmers, så det behövdes lite förklaringar). 

Ztyret har också jobbat lite på det magiska Z-plagget, som alla Z-teknologer som vill ska kunna köpa och ha på sig för att 
hålla sig varma och glada. Efter att ha frågat så många som möjligt om vad de tycker bestämde Ztyret att det första plagget 
kommer att bli en hood.

Dessutom var SAMO i Ztyret på en fysisk skyddsrond och nya saker har köpts in till Zaloonen, däribland nya, större kaf-
fekoppar. Det passar ju väldigt bra eftersom det nya, tillfälliga utskottet ZKK, Zätas KaffeKommiTé också skapades ungefär 
samtidigt. Om du missat vad de gör så är kaffe, te och kakor deras grej. Det har även varit utbildningsveckor med fokus på 
hur man kan förbättra utbildningen och arbetsmiljön på vårt program. 

Till nästa nummer ska vi fortsätta med Z-plagget, arbeta vidare med det administrativa jobbet som görs i bakgrunden och 
arbeta för att få igenom de arbetsmiljöförändringar som bestämts efter skyddsronden. Dessutom skall det läggas mer jobb 
på hemsidan. 

Kärlek från Ztyret via,
Malin

Här blir inga barn gjorda

Bertil är inte välkommen på infertilitetskliniken längre
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Vad händer på Z – programmet
Tiden går snabbt och julfirande och ledighet närmar sig med stormsteg. Men terminen är inte slut riktigt än och innan ni 
börjar fundera på årets inköp av julklappar kan det vara bra att ha koll på tentamensdatum framöver.
Tentamensperioden för läsperiod två pågår från och med den 14/12 till och med den 21/12. Om man har missat att anmäla 
sig till tentan är möjligheten för det stängd för både studenter och personal. Då får man göra tentan i mån av plats.
Kursutvärderingar
Kurserna som gick i läsperiod 1 håller som bäst på att utvärderas. Överlag har det varit dålig svarsfrekvens på enkäterna 
– kanske på grund av allt tekniskt strul i början? Utvärderingarna är väldigt viktiga för oss och jag hoppas att vi slipper 
krångel i framtiden och att ni fortsätter hjälpa oss att bli bättre.
De flesta kurser har fått OK omdömen men den kurs som (som vanligt) får en guldstjärna är Inledande matematik som 
verkar ha varit populär.
Z åk 1
Hoppas studierna under er första termin har gått bra. Än så länge har ni hunnit ha en tenta i inledande matematik. För er 
som är intresserade av hur det har gått för klassen som helhet får ni här lite tentastatistik;
U: 23 %
3: 38 %
4: 30 %
5: 9 %
Under terminen har ni hunnit ha SI i både inledande matte och objektorienterad programmering. För er som vill ha ännu 
mer hjälp med matematiken erbjuds det också mattesupport i Chalmers huvudbibliotek. Den äger rum på onsdagar mellan 
klockan 16:00 – 18:00 och torsdagar mellan klockan 17:00 – 19:00 och det behövs ingen föranmälan.
Z åk 2
Inget särskilt ni behöver tänka på just nu. Hoppas att pluggandet rullar på och hör av er om det dyker upp frågor eller 
funderingar kring studierna!

Z åk 3
Hoppas ni är nöjda med det val av kandidatarbete som ni har blivit tilldelade och de studenter ni ska samarbeta med. Ar-
betet kommer att pågå under hela vårterminen och kommer att kräva tid och energi men förhoppningsvis också vara både 
roligt och givande!
Utlandsstudier
Under tredje året på kandidatnivå börjar det bli dags att fundera på om man vill åka på utbyte eller inte. Två av de van-
ligaste utbytesprogrammen är World Wide och Erasmus. För ansökan till World Wide är sista ansökningsdatum den 1:a 
december. Viktigt att tänka på om man vill åka via World Wide är att man inte får ha påbörjat sina masterstudier när man 
söker utbytet. För er som vill söka Erasmus varierar slutdatum. Här är det antingen 15:e oktober eller 15:e februari som 
gäller beroende på när ni vill åka. För att få reda på mer om utbytesstudier kan ni gå in på studentportalen och klicka er 
vidare på studier. Där finns det mycket bra information om vad som gäller vid ett utbyte!
Det var allt för den här gången. Lycka till med kandidatarbetet och kommande tentor. Och ha en riktigt bra jul och ett gott 
nytt år!
Veckans citat: Anledningen till att vi alla går på högvarv inför julen med den eviga, oåterhållsamma och ofta knasiga ju-
lkappsshoppingen är antagligen att vi inte riktigt vet hur vi ska uttrycka vår kärlek i ord.
Vid pennan/Svl Ayla Irebring – Ruiperez och Ubs Björn Friberg

Info från programledningen

Mekanik          TME011 Z2 33%
Inledande Matematik TMV121 Z1 21%
Matematisk Statistik MVE 090 Z3 17%

Resultatet kom som en överraskning. Aldrig tidigare (så länge Zenith undersökt kugg på Z) har en kurs från varje år ham-
nat i topp 3. Kan Petters omtalade nya programplan gjort succé till slut? Eller skulle han aldrig ändrat på 3:an? Zenith är 
tillbaka med svaret om ett år! 

Kuggstatistik
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Kära Zektionsmedlemmar.

Det är med tunga händer och vemodigt hjärta som jag författar dessa rader till er på valberedningens vägnar. Vi har länge 
känt att Z som sektion har haft mycket att vara stolt över, att vi på något sätt har varit en del av en mycket speciell, ansvars-
full och vuxen grupp individer. Däri ligger felet kanske hos oss, kanske har vi varit allt för optimistiska och sett på Z med 
allt för rosenfärgade glasögon. Ideal är trots allt ouppnåeliga. Men nu måste vi komma till saken. 

Vid ett flertal tillfällen har valberedningen blivit hårt trakasserad av en rad opassande kommentarer och händelser, me-
nade att vara ”roliga”. Det finns inget att skratta åt i detta. Under invalsprocessen fick valberedningen bland annat ta emot 
en ansökan där en individ sökte ”cognac och cigarr kommittén”. Vi blev givetvis minst lika chockade som ni är nu, kära 
zektionsmedlemmar. Det finns ingen sådan kommitté, som ni säkerligen känner till. Någon har alltså tyckt att det var roligt 
att slösa på vår dyrbara tid på något som jag i bästa fall kan ses som ett infantilt försök till ett plumpt ”skämt”. Hur någon 
kan tycka att detta är roligt är bortom allt förstånd och all sans. Valberedningen har dessutom mottagit en rad sexuella 
trakasserier, bland annat från personer som en dag skall utgöra vår vackra zektions framtid, men även andra. Vid ett flertal 
tillfällen har sms skickats med illa dolda sexuella anspelningar (”jag kommer” är den vanligaste). Givetvis har ingen tagit 
ansvar för detta, även om det är smärtsamt tydligt vilka förövarna är. 

Vi har nu lagt hela ärendet bakom oss, även om de psykiska men vilka vi har dragit på oss kommer att förfölja oss länge. 
I fortsättningen hoppas vi, förmodligen utan resultat, att våra medmänniskor skall börja behandla varandra med ett uns 
respekt. Vi vill påminna om att det inte finns något att skratta åt och att tänka på barnen: de drabbas allt värst när sådant 
här händer.

Med Vänliga Hälsningar

Valberedningen

Valberedningens mycket viktiga 
synpunkter på 

ansökningsprocessen
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-6 till 0 poäng.
DU SUGER. Byt planet.
Tips på förbättring: Som sagt, byt planet.
0 till 10 poäng.
Byt vänner. Byt stil. Byt ut hela ditt ”liv”.
Tips på förbättring: Byt liv.
10 till 20 poäng.
Du borde fortfarande byta ditt liv.
Tips på förbättring: -||-
20 till 30 poäng.
Du har ett ganska okej kompisgäng men det kan ju alltid bli 
bättre…
Tips på förbättring: Gå ut mer, prata med folk, skaffa lite 
nya vänner. Är du inte Chalmerist har du något att tänka 
över… Gå till Gasquen så kanske du kan lösa några poäng 
till.
30 till 40 poäng.
Trea.
Tips på förbättring: Om du går Z, var nöjd! Detta är en Z-
femma.
40 till 50 poäng.
Ditt kompisgäng är bra men det lilla extra saknas.
Tips på förbättring: ”det lilla extra” = hallonsoda (?).
50 till 60 poäng.
Du har ett jävligt bra kompisgäng men någonting står inte 
riktigt rätt till. Kan det vara så att ni har ett element att 
eliminera?
Tips på förbättring: Öppna fönstret.
60 till 69 poäng.
Sjukligt, extremt, otroligt, jäkligt AWESOME kompisgäng 
MEN fortfarande något som inte är helt perfekt. Se över 
dina vänners utbildningar… (Hint: I).
Tips på förbättring: Se: hint.
70 poäng.
Legen… Wait for it… dary.
Nu kan du dö lycklig.
Tips på förbättring: Existerar ej.

Hur bra tror du att dina vänner är egentligen? Zeniths Azpar har tagit reda på detta och sammanställt det till ett 
test. Evaluera dina vänner och se om de duger.

Testa dina vänner
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I Zeniths årliga speltest provades familjespelet Carcassone + Mini-Expansion ”The Party”, som år 2002 utsåg till årets 
familjespel av Sveriges Leksakshandlares Riksförbund i tävlingen ”Guldtärningen”. Vi var allihopa ovetande av hur 
spelet skulle spelas eller vad syftet var. På första sidan i regelboken lästes ”Kill the Ägz” och vi bestämde oss för att vi 
skulle behöva andra regler för att fullfölja meningen med spelet då vår käre Ägz inte fanns på plats. Illgött utbrast de 
fem spelarna i kör, innan de satte igång och gjorde sina egna regler.
Vi såg att det fanns små figurer liknande stjärnor i fem olika färger så vi gissade oss fram till att vi som mest kunde 
vara fem spelare, och även att poäng skulle samlas för att vinna. Med i lådan fanns också ett spelbräde och en massa 
spelrutor, som senare skulle bildas till en hel värld, Minecraft-lite.
Bland dessa fem deltagare fanns tre azp-jävlar, vilka naturligtvis fick visa och instruera de ovetande Zenithsittarna 
och patet-jäveln Zoid om hur man skulle göra. Vi skribenter, azpar som fått nöjet att skriva denna recension tycker att 
spelet hade sin egna lilla charm. Dock krävs ett antal spelomgångar för att lära sig spelet och ännu fler innan man kan 
bemästra spelet. Därför får spelet betyget tre av fem bastusånger.
Over and out, Anzgar, Hezzle och Viklander
Ps. Kill the Ägz for Win (In all games)

Finns i sjön – Den som vann (Carro) tyckte det var riktigt roligt. Resten 
tyckte det var tråkigt. Inte ens vinnaren ville köra spelet igen.
Betyg: ZZZZZ

Bubblan – En fick par och frågade; vad ska man göra när man får par? 
Spelet avgjordes snabbt. Norrlänningarna tyckte inte om spelet. Det är 
kul och hetsigt. Förloraren var kaxig och hade hybris men blev ledsen 
efter spelets gång då han kom sist. CarMa’s a bitch.
Betyg: ZZZZZ

Bluffstopp – Fanny hatar spelet och blir högljuddare än vanligt. Alla gil-
lar spelet förutom stockholmaren. Illkul spel. Hetsigt spel enligt Fanny. 
En sämre version av Ölstopp (se nedan).
Betyg: ZZZZZ

Bluffstopp med alkoholtvist – Som Bluffstopp fast med alkoholstraff. 
Varje gång du bluffar – 3 klunkar. Varje gång du säger fel om att någon 
bluffar – 3 klunkar. Varje gång du inte kan och tar upp ett kort – 1 
klunk. Det blir tråkigt om man vinner för då får man inte vara med 
mer… Absolut ingen hetz men DRICK!! Citat: ”Jag blir mer skarp när 
jag har druckit” – Fanny. Mycket bra underhållning även för dem som 
vunnit eftersom folk blir gravt berusade.
Zkoj för hela familjen!
Betyg: ZZZZZ

Vill du ha ett spel som är lätt att förstå och går snabbt, men som 
fortfarande är riktigt djupt och intressant? Då är “The Resist-
ance” ett utmärkt val för dig. Under den underbara Zenithbastun 
fick vi azpjävlar en möjlighet att prova på detta spel som skapade 
blandade reaktioner. “Det suger”, kunde man höra en irriterad 
Mozz brista ut medan Kakan sjöng ut sin kärlek till spelet. Dock 
blev det emellanåt lite för simpelt. Medlemmar i testgruppen 
som provat på expansioner till spelet föredrar dessa då de ger 
spelet mer djup. 

Mozz kan inte ljuga och inte tala sanning.
//Azpjävlarna Kakan, Mozz, Akva och Izen

Zeniths azpjävlar testar- Spel
Carcassonne:

The Resistance:

Diverse kortspel:

//Azpjävlarna Carro och Fanny
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Vice Ordförande som har vart i farten och använt sig utav 
sina magiska krafter för att förtrolla Roak till denna hemska 
handling.

Zenith hörde av sig till Mollan som förklarar att Roak har 
överspelat som vanligt. I själva verket var det bara argZ som 
hade tagit halva flottan av kaffebryggare (den andra hal-
van var trasig) och därför tvingat Roak att köpa kaffe i ren 
desperation efter koffein. Zenith däremot spekulerar i en 
Zektionskupp mot vår kära vOrdf.

//KozKoz

Zenith sitter som vanligt på sin redaktion och smuttar på våra gröna-tekoppar djupt förankrade 
i våra arbetsuppgifter. Plötsligt dimper det ner en brevuggla genom fönstret. Zenith är smått 
förbryllade över denna konstiga kommunikation, men vi fattar tag i ugglans post och känner kalla 
kårar genom hela ryggraden. På brevet står det med en mycket nätt och fin handstil “till mitt kära 
Zenith, Puss Mollan”.

Konspiration på Z:a

GörtZ sliter upp sin mammas brev i stor förundran om vad detta kan 
handla om. I brevet finner vi starka bildbevis för att Z:as tillfälliga 
KaffeKommitTé har begått grova regelbrott. Bilderna visar en mycket 
förvirrad och påverkad Råvaruinzpektor i Z-KK som köper och dricker 
kaffe från Bulten. Zenith blir helt förkrossade utav denna tanke. Hur kan 
deras alldeles egna Råvaruinzpektor baktala hela Zektionen på detta sätt? 
Hanaru kunde inte tro att hennes största förebild kunde göra någonting 
så brutalt mot Zektionen.

Zenith var mycket snabba med att ta kontakt med Kioskar Roak, Rå-
varuinzpektor för att få en kommentar. Roak påstår att en ond magiker 
hade kastat imperiusbesvärjelsen över honom och tvingat honom att 
göra hemska saker. Han har ett vagt minne över att det var en kvinn-
lig gestalt, klädd som rosa sockervadd från topp till tå. Efter 5 min 
på google så kommer vi fram till att det måste vara Zektionens kära 



Zeniths bildredigeringstävling

Jens............

Korre!

Berra!

Shadi...

Tall.

Izengaard.



Zeniths bildredigeringstävling Zenith hade väntat sig bättre bidrag från Zektionen. Bidragen var så dåliga att vi var tvugna att låta kazzören skapa ett egen 
allster för att visa hur det skulle gå till. Dock var vi ju tvungna att utse 2 Vinnare.
Zenith utseer Bernys och Korres förslag till vinnare utav tävlingen och de vinner varsin biobiljett.
Motiveringarna lyder:

Berras snabba bidrag visar en politisk maktkamp mot den blåa Björklund och den förenade Chalmeristen. Med satir och 
verklighetsförankring så har Berra skapat ett verk som särskiljer sig från de andra.

Korre har använt sig utav fågelns karakteristiska drag i form av rosa luddrande lurvboll till istället för att bara slänga in den 
i stokastiska situationer. Vi i Zenith uppskattar kreativitet mer än stulna skämt. Bilden ger även en positiv bild av städning.

Gravity
Torsdag 6/2

Ender’s game
Torsdag 13/2

Du vet väl att Göteborgs 
tredje största biograf ligger i 
Kårhuset...?
I vår visar vi bland annat:

...med flera!

Hitta hela bioprogramet och alla 
våra andra kulturella event på 
vår hemsida:

www.pu.chs.chalmers.se

Eller gilla oss på Facebook för att inte 
missa något!

www.facebook.com/
ProgramkommittenPU

Här kan det nog bli barn gjorda



 På Chalmers finns en tradition lika gammal som tiden själv, lika ädel som grupp 18 i det periodiska systemet. En 
ritual för att äntra vuxenlivet och visa att man är beredd att axla ansvaret som därmed följer. Jag pratar naturligtvis 
om bäsken. Att på sin 23-årsdag inmundiga 23cl bäsk serverad av sina kamrater är vackrare än barnafödsel. Gläd-
jeruset som följer kan göra det svårt att minnas hur resten av kvällen ter sig. Vi har därför sammanställt en typisk 
bäskkväll i 20 enkla steg.

20 shades of Bäsk 
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1: Sammankomsten börjar. Ni samlas på godtycklig plats, utbyter hälsningsfraser, du börjar med att ta 
en öl (eller cider (haha cider…)). Någon tar fram flaskan med det gulbruna guldet och häller noggrant 
upp 230.00ml i ett glas. Alternativt delar sällskapet på de övriga 27cl innan du får hela flaskan, men 
sådana goda vänner är svåra att finna.

2: Du känner dig ännu inte mogen för att ta dig an utmaningen, utan sitter mest och stirrar på det 
fyllda glaset som om du är fast i en kraftmätning av episka proportioner. 
3: Första sippen, och även första ångertanken.
4: Första toapausen för att lätta på trycket samt för att slippa fortsätta dricka.
5: Drick lite till. Du slår nytt personligt rekord i antal ansiktsmuskler som används i en och samma 
grimas. 
6:  Leta frenetiskt i kylskåpet efter någonting att dölja smaken med. Varken mjölk, juice, läsk eller öl 
kan rädda dina stackars misshandlade smaklökar.

7: Acceptera ditt öde och ta en stor klunk samtidigt som livet i dina ögon sakta slocknar.
8: Du stoppar ett drinkparaply i glaset för att lätta upp stämningen.
9: Kvällens andra toapaus. Du klättrar upp på toaholken och känner på gallret till ventilationen i ett desperat försök att 
hitta en flyktväg.
10: En varm känsla sprider sig i kroppen och en klunk till känns inte så dumt ändå.
11: Du dricker upp det sista ur bägaren och njuter av de sista dropparna.
12: Du ger dig själv en tanke och tittar på alla andra och tänker högt för dig själv att det hade vart mycket roligare om alla 
var lika fulla som du. 
13: Det börjar pirra i kroppen och du misstänker att det är din lever som börjat vibrera av ansträngningen, men du är för 
glad för att bry dig. Hungern kommer krypande och du känner att en Z-burgare skulle sitta fint. Du gör en mental anteck-
ning om att ta en så fort tillfälle ges.
14: Det kritiska steget. Det är här du avgör om det är dags att gå hem och sova eller att ta kvällen vidare mot outforskade 
vidder.
15: Du bestämde dig givetvis för att fortsätta kvällen, och är nu ute på äventyr i den ljumma natten. Lyktstolpar riskerar nu 
att antastas och bestigas, men dem förtjänar det antagligen.
16: Kvällens tredje toapaus. Detta kan ta allt emellan 40 sek och 10 min. 
17: Du hittar ett fruset DaltonZ i full färd med att grilla Z-burgare. Lyckan är total när du sätter tänderna i de saftiga 
bröden. Du stannar en stund och konverserar med det glada gänget, och rätt som det är står du framför en av deras grillar 
och flippar burgare som en chef. (fattar ni? chef)
18: Din verklighetsuppfattning blir allt sämre och alla dina dåliga idéer börjar låta som en god stämningshöjare. Du börjar 
klä av dig naken och prata om känslor med alla som lyssnar (och även några som inte vill lyssna).
19: Dina “vänner” tycker att det är dags för dig att tänka på refrängen och sova av dig ruset. Trots din känsla av oövervin-
nerlighet bör du lyda deras råd. Du är trots allt besatt av bäskmongots ande. Har du tur leder de dig till hållplatsen och 
sätter dig på en buss i någorlunda rätt riktning. Du har nu tid att försöka minnas tillbaka på kvällen och inse hur roligt du 
haft.
20: Tre dagar senare återvänder du till jordelivet, likt Jesus. Du är nu återfödd som en vuxen individ i en vild och otämjd 
värld. En värld där bäsken ej längre har makt över dig. Du är fri.
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Bara ben bär bara bringor bortom berget. Behöver bara 
bringor bära baddräkt?
Bada bastu börjar bra.

bArns Begynnelse

Det är matematiskt bevisat att det går 
att färglägga alla typer av former med 
enbart 4 färger så att inte 2 av samma 
färg angränsar till samma med varan-
dra. Det är även kul att måla.

//KozKoz

Bärsen berusar bringors betungan-
de brunnar.
Brudarnas bredare bastanta bakde-
lar betraktas beundrande.
Bara Bertil behöver befruk-
ta Berit.
Berit ber Bertil befrukta 
Boris berungande barm.
Boris bryter Bertils båda 
bakben.
Bertils bedrövliga bollar 
betraktas blåa.
Blåa bollar behandlas bakom baz-
tuns bakgård.
Baljväxt- behandlade bollar brukar 
befrukta brudar bra.
Berit ber Bertil banga bollarna bättre.
Berit blir befruktad.
Bertil blir bestört.
bArn blir born.
By:        (b)Azpjävlen Bozz

Ett knep



98 | Zenith 2013

Emil och Emilia är ett par som båda pluggar Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Förutom 
deras förmåga att välja mediokra utbildningar delar de även ett stort intresse för dataspel, och under första halvan av 
årets hösttermin känner de att detta intresse har lett till att de diskriminerats av olika kursansvariga på utbildningen. 
Jag träffade Emil och Emilia i deras studentlägenhet efter att de skrivit till Zenith om den orättvisa behandlingen de 
känner att de blivit utsatta för. 

Det var i mitten av de två kurser som Emil och Emilia började läsa efter sommaren som det polulära dataspelet Grand 
Theft Auto 5, eller GTA V, släpptes till Playstation och XBOX. Det spelentusiastiska paret köpte givetvis spelet på samma 
dag det släpptes. “Vi hade väntat på spelet i över ett år, och stod och köade utanför butiken i timmar för att få ett av de 
första exemplaren”, säger Emilia och tar en sipp ur sin kaffemugg. “Självklart ville vi sätta oss ner med en gång och spela”. 

Och spela är vad de gjorde, paret berättar för mig hur de spenderade nästan varje vaken timme med handkontrollen i 
fast grepp. Vad paret inte hade förutsett var att detta skulle påverka deras studieresultat. “Vi fick en chock båda två när vi 
upptäckte att vi skrivit underkänt på båda tentorna vi skrev för några veckor sen, vi känner oss kränkta av kursansvariga”. 
Jag frågar paret ifall de känner att det kanske delvis är deras fel att inte tillräckligt med tid blev över till pluggandet. “Nej 
verkligen inte, jag tycker inte att dina intressen ska påverka dina studieresultat. Kursansvarig borde ta allas intressen i hän-
syn vid betygsättning”, svarar Emil. “Ja, jag har till exempel en kompis som gillar fotboll, och han fick fyra i båda kurserna, 
det är diskriminering”, fyller Emilia i.

Paret finner sig just nu i diskussion med kursansvariga och Chalmers ledning för att lösa situationen. Både Emil och Emilia 
vill ha ersättning för deras behandling och få sina kurser godkända. Då jag bad en av kursansvariga om en kommentar om 
situationen fick jag följande till svar: “Jag bedömer allas tentor lika, det är elevernas egna ansvar att lägga ner den tid som 
behövs för att lära in kursens innehåll”. När Emil och Emilia hör detta tar det mycket illa vid sig. “Det är kränkande”, säger 
Emilia, “alla människor ska ha rätt till att spendera sin fritid som de vill och ändå kunna utbilda sig”.

//GörtZ

Köpte senaste datorspelet - Fick U på tentan
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Zig har under LP 1 anordnat en Gymnasiehelg för hela landets ungdomar (mest skåningar). Zenith var nyfikna på hur det 
gick och gjorde en intervju med Thor (Markus Hammarsten).

Var eventet lyckat?
Ja, det var en succé. Att toasta en sittning byxlös är alltid roligt och jag tror att gästerna hade roligt.
Vi fick mycket bra respons.

Hur många gymnasieelever kom?
26

Var den begränsande faktorn bristande intresse eller att det inte fanns mera platser?
Fysikaliska leksaker tar max in 30 personer, vi hade 30 anmälda innan vi fick ett par sena avhopp och det var en som inte 
fick information om att han faktiskt hade fått plats.

Var de värdiga?
Det var lite mycket skåningar. Jag blir lite orolig över trenden, men de var trevliga och är förmodligen bra människor ändå.
Vi får nog se några av den igen om ett år.

Hur fungerade samarbetet med M?
Det fungerade bra otroligt nog. Vi var fem och de var tre, och vi hade gjort det en gång tidigare.
 
Hur känner du för att en av Ztyrets ledamöter tycker att ni borde byta namn till Zirg, Zätas informations- och rekry-
teringsgrupp?
Det kommer ju inte hända detta året i alla fall. Jag är inte helt emot idén, men ZirGLord låter ju inte alls lika coolt som 
ZiGLord.

Hur känner du för att om det skulle hända, byta ut i:et mot ett e?
ZergLord låter faktiskt riktigt coolt, men det känns för begränsande. Man kanske utesluter två tredjedelar av befolkningen 
och det är ju inte alls bra.

Gymnasiedagarna- Intervju med ZiG

Några sista kommentarer?
Gör ett hembesök. Det är kul och roligt och man 
får resan betald(upp till 800 kr).

Bonusskvaller:
För att ungdomarna skulle kunna övernatta i Göteborg så 
fick de tillfället att sova över hos en phadder. Mozz kunde 
dela med sig att hennes besök var mycket lyckat då hon 
äntligen fick en vänlig själ att visa upp sin batmankostym 
för.
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Kramar är bra, det vet ju alla! Trots detta möts jag av förvånade – och ibland irriterade – miner när mina armar sträcks ut 
för att kärleksfullt omfamna den noggrant utvalde personen framför mig. Hur kommer detta sig? Är folk, motsatt vad jag 
tidigare trodde, inte tillräckligt pålästa gällande kramens och kramandets positiva effekter? Antagligen inte. Därför tänkte 
jag ta upp ämnet och stolpa upp lite information dem!
Först och främst vill jag att alla ska veta exakt vad en kram är. Wikipedia beskriver det mycket vackert och berörande: ”En 
kram är en fysisk omfamning av en annan person med armarna. Kram är en form av beröring.”. För dig som fortfarande 
inte vet vad fenomenet är rekommenderar jag att du googlar ”kramar”, eller bara frågar personen bredvid dig om du kan få 
en. 
Positiv effekt nummer ett är rätt enkel. Den du kramar mår bra. Belöningshormonet Oxytocin frigörs i kroppen, vilket, 
bland mycket annat, skapar lugn, förbättrar näringsupptaget, förbättrar läkning av sår och minskar blodtrycket. Ämnet 
frigörs också vid andra fysiska beröringar, t.ex. massage, sex och amning.
Den andra effekten följer i samma spår. Du mår bra. Det är nämligen inte bara den som blir kramad vars fysiska och 
psykiska hälsa förbättras, allt gäller även den som tar initiativet. Dessutom blir man glad av vetskapen att man förgyller en 
annan persons liv.
Kramar ger en möjlighet att förbättra relationen med de du tycker om. När du kramar någon skapas hos denne en un-
dermedveten vilja att krama dig igen, och samma sak händer hos dig. Vilket är varför du även bör ge kramar till folk du 
inte gillar. Du ser till att de, över tid, börjar gilla dig, och du får förhoppningsvis lättare för att umgås med personen.
Självklart finns det många fler saker att nämna om kramar. Om hur många intressanta människor du lär känna när du 
bestämmer dig för att krama alla i lokalen, om hur glad du uppfattas som person när folk ser det och om hur man kan 
gå från kramar till något mer… Men nu har jag suttit och skrivit, utan att själv få kramas, alltför länge. Så jag hoppas att 
mina ord fastnat hos dig, och att du nästa gång någon vill krama dig kommer ihåg dem och sträcker ut dina armar med ett 
leende på läpparna.

Azpjäveln Sofia (kram-)Kakan Holm

Kakan om kramarKram
-

Zeniths lilla avsked
Zenith tackar alla sina underbara läsare för ett fantastiskt år. Vi hoppas att det har varit lika givande för er som det 
varit för oss. Vi önskar Zenith 14 lycka till då de tar över efter nyår. Så håll ögonen öppna för nästa släpp, för det blir 
vårt sista någonsin.



Zenith 2013 | 101



102 | Zenith 2013

Många långa månader har gått sedan Zenith tog på sig ansvaret att lära Z-teknologen om dejting. Nästan hela redak-
tionens samlade kunskap om ämnet har man kunnat finna utspritt i de olika nummer vi släppt under året. Trots detta 
har jag inte märkt någon märkbar ökning av gosipos eller mysipys bland sektionens medlemmar. Först förstod jag 
inte vad detta berodde på. Kunde det vara så att Z-teknologer bara gnuggar sina näsor mot varandra bakom stängda 
dörrar? Till slut så kom jag på det, trots alla tips och tricks vi lärt ut om dejting så har vi missat det absolut viktigaste, 
nämligen hur man blir tillsammans med någon. Som ni säkert kan gissa meddelar denna meningen att det är just det 
jag ska berätta om nu.

Om inte annat framgår i text så har det i varje metod antagits att du och personen du vill bli tillsammans med känner var-
andra och har någon form av romantiska känslor mot varandra.

Metod 1: Skicka en lapp
Klassiker är klassiker av en anledning. Denna metod för att bli tillsammans med någon har vi nog alla med oss från låg- 
och mellanstadiet. Ni känner nog alla till metoden men ifall det skulle vara någon som växte upp ensam i skogen utan 
mänsklig kontakt som skulle läsa denna tidning så förklarar jag den ändå. Börja med att hitta ett blankt papper du kan 
skriva på. Tänk på att pappret du väljer ska vara så fint som möjligt för att ge ditt mål ett bra intryck av dig. Formulera 
sedan en fråga som kan svaras med alternativen “Ja”, “Nej” eller “Kanske”. Frågan ska också vara formulerad så att ett “Ja” 
innebär att du och ditt hjärtas mål skulle räknas som ett par. Ett par exempel är “Har jag chans på dig?” och “Vill du se mig 
i mina mjukbyxor varje helg?”. Använd din fantasi, notera att för många människor så skulle faktiskt detta vara något av 
det gulligaste som hänt dem, på riktigt.

Metod 2: Fixa ett kontrakt
Ifall det skulle vara så illa att ditt hjärtas anledning till att slå skulle svara nej på lappen du skickade, eller ifall du upptäckt 
att oärlighet oftast tar dig längst så är denna metoden bra att använda. Du skriver helt enkelt ett kontrakt som på något 
sätt beskriver att de två undertäcknare på kontraktet är skyldiga att hålla sig i ett förhållande under en bestämd tidsperiod. 
Det ända du behöver göra sen är att få din anledning-till-att-stiga-upp-på-morgonen att skriva under kontraktet, som du 
givetvis också skrivit på. Detta kan bland annat göras genom att supa ner personen och säga att kontraktet handlar om 
något annat. 

Metod 3: Relationsstatus på Facebook
Skulle det ändå vara så att du är helt ensam i universum efter att du försökt båda ovanstående metoder så finns denna som 
i 80% av försöken ger 100% bra resultat. Denna metoden funkar även bra för dig som känner att det är viktigare att kunna 
visa att man har en partner, än att vad det är att ha en partner. Steg ett är att göra en ny facebookprofil. Döp personen till 
vad du vill och sätt dens hemort någonstans långt bort, gärna i något annat land. Surfa sen på nätet efter en person du 
finner attraktiv, men som inte är känd. Sno sedan flera bilder från denna personen och posta på din nya facebooksida. 
Är du duktig på något photoshopprogram som t.ex. Microsoft Paint kan du photoshopa in dig själv i några bilder med 
personen. Fyll sen sidan med information så att personen blir din drömdejt. Det ända du behöver göra nu är att sätta din 
riktiga facebook sida som “i ett förhållande” med din nyskapade sida och saken är, som man brukar säga, biff.

//GörtZ

Jag och min flickvän på promenad när det började regna, galna som vi är såg vi det som ett 
tillfälle att dansa, haha. #DancingInTheRain #SockerPaj

Zeniths Dejtingtips
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Två Knåp

Finn fem fel

Simon Holm har med sitt hemmabyggda macro 
objektiv fotat diverse husohållsartiklar. Kan du 
gissa vad bilderna föreställer?

//KozKoz & Holm



Är du sugen på arrangera några av Sveriges största fester?
Då ska du komma till första aspningen i LP3.  
Du kommer få uppleva många  roliga saker och träffa nytt folk från 
andra sektioner. Du kommer också få chansen att testa på att arrangera 
kalas genom att vara med oss under Springbreak- och Valborgskalaset. 
Intresserad? Skriv upp dig på vår asplista redan nu på:
ffestu.se/#active=asplista

CFFC : Olof BerglundKontakt: festu@festu.se - 031-206666 - www.festu.se


