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I skrivande stund sitter jag, inte för första gången, ensam i Zaloonen. Dricker te. Letar ord. Inte
mycket annorlunda mot hur det kan vara vilken dag som helst. Folk kommer och går. Andra Zstudenter som får mig att tappa tråden. Inget jag besväras särskilt mycket över. En rolig skillnad
mot det vardagliga springet i Zaloonen är att det lite hela tiden kommer in folk som säger ”Gud
vad fint här är!”. Zaloonen är ju som bekant renoverad. För detta ska många människor ha tack,
några av dessa kan ni läsa om längre fram i tidningen. Som gammal ruztmästerist och frekvent
Zaloonenbesökare gläds man mycket åt resultatet, men kanske ännu mer åt det arbete som lagts
ner.

Lite som vanligt hamnade jag off-track. Det jag var på väg till var att utan de frivilliga timmar
och händer som lagts ner här hade inte Zaloonen blivit så fin som den är nu. Att den är i stort
städbehov om ett år igen betvivlar jag inte. Inte bekymrar det mig heller. Denna lokal har många
funktioner, den kan utgöra matsal, sittningslokal, plugglokal, ett ställe att ha filmkväll på, festlokal, en plats för allmänt häng och – sist men ack inte minst – en plats där du med säkerhet vet
att du kan hitta ett exemplar av det senaste numret av Zenith! Att vi gör allt detta tillsammans,
på ett och samma ställe, är det inte fint?
// Redaktörn, Mollan
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EDA485 Maskinorienterad programmering
TME016 Hållfasthetslära och maskinelement
TMV140 Linjär algebra 				

Z1
Z2
Z1

Läsperiodens vinnare är med tydlig marginal radarparet i
Maskionorenterad programering, Roger Johansson & Jan Skansholm. De har gjort en enorm prestation och höjt sig med nästan
10 % ifrån föregående år. Detta får en att fundera över om det
smått fantastiska har hänt och nya uppgifter har konstruerats
inför denna tenta. Det skulle då röra sig om uppgifter som eleverna inte har sett innan och därför skulle de - helt oförberedda - blivit
slaktade av dem som de oskylda små offerlamm de är. Visst får det
en äldre teknolog att känna en värmande glöd inombords när även
rutinerade examinatorer tar sig tid att konstruera nya uppgifter,
exempelvis genom att göra en uppgift bestående av ett A4-ark med
endast text.
I kursen Hållfasthetslära och maskinelement ställer vi oss frågan, vad hände egentligen? Josefson och Brännare brukar leverera
stadiga resultat, med god marginal över 50 % men har nu tappat
enormt och var mycket nära att åka ner ända till 3:e plats. Var uppgifterna av samma typ som det massiva inlämningspaketet? Vilka

Ztyrets hörna

Så var vi tillbaka med ännu ett litet inlägg ifrån Ztyret. Sedan senast har det hänt en del saker som Ztyret fått ta tag i utöver de här
mer behagliga uppgifterna så som att vara ett trevligt sällskap, träffa familj, hålla låda på ”krogen alla drar till” i sin ”håla” till hemstad
eller vad som nu kan ses som behaglig uppgift.
Verksamhetsåret för Ztyret 11/12 börjar gå mot sitt slut vilket är
både på gott och ont för samtliga medlemmar i Ztyret. Till att börja
med vill vi allihopa tacka alla, bokstavligen alla Z-teknologer som
vart med oss under åren. Det är ni som triggar Ztyret till att göra
det arbete som hittills utförts. Utan er hade det saknats riktlinjer
för oss och ni har även vart till stor hjälp på många möjliga plan.
Idag har vi t ex en lite mer uppiffad Zaloon och vi vill rikta en stor
eloge till alla som var med och hjälpte till. Efter sommaren kommer Zaloonens golv få sig en total makeover vilket kommer höja
standarden och upplevelsen i lokalen.
Det tar dock inte stopp där, utan det finns fortfarande saker att göra
med Zaloonen. Detta kommer efterträdarna till Ztyret få ta hand

45%
38%
37%

Roger Johansson & Jan Skansholm
Lennart Josefson & Göran Brännare
Peter Hegarty

är de enda tal en standardteknolog hinner lösa under perioden.
Eller hamnade formtopen fel? Returer knäcker ju inte en teknolog
i första taget.
Peter Hegarty har med sin förkärlek till svengelska slanguttryck
och matriser lyckats bättre med sina procent och tagit sig in på
listan denna läsperiod. Kanske en revanch efter att inte ha fått hålla
i inledande matematik, där en möjlighet till mycket höga procent
gick till spillo genom att man lät yngre förmågor testa sina vingar?
Vi anser även att Hegarty förtjänar ett hedersomnämnande, eftersom han- till skillnad från de andra examinanorerna - fått stå
själv i stormen. Detta till trots har han kommit mycket nära en
andraplats.
Vi måste tyvärr nämna Människa maskinsystem med. I denna
kurs har man endast lyckas underkänna 7 %, och 85 % av de skrivande kvinnorna fick 5:a. Vi ställer oss frågande, vart är vårat samhälle påväg? Vad gör de med vårt Chalmers? Försöker de göra om
det till någon jävla lekskola?

om. Vilka dessa personer är kommer förhoppningsvis att vara klart
när detta numret är släppt. Vilka detta nu än blir kommer vi önska
de lycka till och vi tycker att det kommer bli spännande vad dessa
kan prestera. Gör ett minst lika bra jobb som Ztyret 11/12! Om
dessa personer i framtiden vill slippa höra någon ur Ztyret 11/12
(behöver inte nödvändigtvis vara undertecknad) ryta ut det idag
välkända uttrycket FÖRR så är det en bra utgångspunkt att försöka
göra ett minst lika bra jobb.
Ztyret vill också ta tillfälle till att betona den Z-anda som vi jobbat
mycket med att försöka få folk att ta till sig av. Idag är den stark hos
och mellan sektionens teknologer. Det är otroligt glädjande att se
hur den har blommat mer och mer under året. Fortsätt såhär så blir
den större och starkare och kom ihåg, det är Z-teknologerna som
är sektionens rot.

Tack för oss. Play hard, go pro.

Zenith 2012
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Info från programledningen
Först, ett stort tack till festkommittén som ordnade ett fint
25-årsjubileum! Roligt att så många gamla och nya Z-elever
var med. Galanta gäster, god mat och glada skratt gjorde festen
minnesvärd.
25 år har Z varit igång, och nästan lika länge har Lena varit studievägledare på programmet. Med vårterminens avslut rundar hon
av sin yrkeskarriär på Chalmers. Vi vet inte ännu vem som blir
Lenas efterträdare när hon går i pension, men innan höstterminen
kör igång ska det vara klart. Rekryteringsarbetet pågår.
Annat på gång; ZØK och programledningen förbereder mottagningen till hösten, och de som gjort klart sina kandidatarbeten firas
med smörgåstårta 24/5 (inbjudan kommer). Den nya Student- och

Utbildningsenheten på Chalmers har kommit på plats i nya lokaler
nu. Förhoppningsvis vet ni var ni hittar oss, vad vi gör och i vilka
frågor ni är välkomna att kontakta oss! Annars finns bra information här; https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/
Sidor/kontakt_och_service.aspx
Till alla Z-studenter önskas ett härligt sommarlov. Passa på att
njuta och hämta kraft!
De allra bästa hälsningar från
Petter, Lena och Marie

Dagens I-lands- vs U-landsproblem

Att vara student kan för många verka vara en tärande livsstil. Man lever med ständiga hot om indraget CSN hängandes över sig, oro över
att inte få något sommarjobb och val om vilken eftertentafest som låter roligast. Dessutom kan radiotjänst när som helst ringa på, se att
du faktiskt har en TV och tvinga dig att betala för den. I en sådan tuff levnadsmiljö är det ju inte konstigt att man sneglar lite på andra.
Människor i U-länder, till exempel. Kan de förstå dessa vardagliga problem? I en stund av undran sammanställde Zenith en jämförelse
mellan I-lands- och U-landsproblem. Ta en titt på dessa, och känn er som de härdade västlänningar ni faktiskt är!
Jag blev förkyld för andra gången på en månad!
Vs
Min mamma har AIDS
Man måste spola en minut innan vattnet blir varmt
Vs
Jag gick två mil i gassande solsken för att hämta vatten och när jag kom fram var mitt vattenkärl trasigt
Jag spenderade en och en halv timme på att platta mitt hår - och så börjar det regna!
Vs
Jag är född harmynt men har inte råd att ens ta mig till en läkare
Jag är nålrädd och måste vaccinera mig innan min resa till Thailand
Vs
Jag har inte råd med vaccin mot malaria
Hissen är trasig och jag bor på 7e våningen
Vs
Mitt plåtskjul som jag bor i börjar rosta sönder
Jag har omoderna glasögon
Vs
Närmsta optiker finns i huvudstaden – 30 mil bort.
Jag hade tandställning på gymnasiet och blev jättemobbad
Vs
Jag hade tandröta när jag var ung och nu har jag inga tänder kvar
Det finn så många utbildningar, jag kan inte välja!
Vs
Jag har inte råd med skolböcker
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Vs

Gammal goding från Zenith
Det här Förr, som det pratas så mycket om, är det så bra som alla säger? I Zenith är det i vart fall väldigt bra nu
(på andra håll kan vi inte uttala oss om här), men jag ska inte säga att det inte var bra Förr också. Såhär kunde det
t ex se ut Förr...

Från Zenith 2005, okänt nummer
Zenith 2012
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Azpa pantmannen
När läsperioden börjar dra sig mot sitt slut och kalkylen över de högskolepoäng man måste ta kontra de poäng man faktiskt har tagit inte
alls går ihop* undrar man ibland om man är inne på rätt spår. Och
hur man ska ha råd med frukost nästa månad.
Redaktionen i Zenith har på det senaste lagt märke till att Pantmannen har fått rivaler – eller jobbar de månne tillsammans? – och
således ställt sig frågande till om branschen kanske är mer lukrativ
än man kan tro?
För att finna svaret till denna fråga, och för att dryga ut frukostkassan, har Zenith gjort en djupanalyserande och mycket korrekt undersökning av problemet. Detta via en inofficiell azpning av Pantmannen. Efter att själva gått på pantburksjakt insåg redaktionen att
faktorerna som inverkar på inkomsten i burkletandet på Chalmers
är många:
-

Vart man letar
Access
Vilken läsvecka man befinner sig i (det vanliga veckosystemet verkar helt irrelevant på Chalmers)
Tidpunkten på dygnet

Då en del detaljer satte käpparna i hjulet för oss (deadline till trycket) har vissa faktorer räknats fram. Med hjälp av djupgående
analyser, olika scenarier och många timmars sannolikhetslära har
Zenith, utöver all praktisk erfarenhet, också kommit fram till diverse slutsatser, lika noga övervägda som en polisiär utredning av
en cykelstöld.
Ställen som ger höga inkomster är framförallt studieplaster, gärna
med något slags fik nära beläget. Studiehallen i M-huset är på detta
vis exemplariskt. Särskilt när det nalkas tentatider. Linsen och dess
omgivning är också en guldgruva för den trägne. Här får man dock
inte glömma sitt passerkort, eller sin charm, om man vill komma åt
burkarna i de små grupprummen i EDIT-huset. Det kan dock vara
bra att lämna sin värdighet hemma.
Under en burkletarrunda slog det oss plötsligt att Deltaparken
måste vara en guldgruva, då det inte sällan har bevittnats festligheter där. Väl framme insåg vi vårt misstag. Denna orutin har
säkerligen lett mången Pantmansazp i fällan, då man inte inser att
en del burkar inte accepteras av det svenska pantsystemet. Trots
att det i Deltaparken fanns gott om burkar var det inte vid ett enda
tillfälle någon i redaktionen fann en enda sådan som gick att panta
i Sverige.

*tyvärr är följande inte exempel på CSN-grundande kunskaper:
personbästa i häfv
vinst på DaltonZ årliga påzkLAN
nytt rekord i doodle jump
fyndiga statusuppdateringar på facebook
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Gällande tidsaspekten fann vi, som väntat, att det var en mycket
mer lönsam affär att leta burkar när tentorna börjat hopa sig. Närvaron av framförallt energidrycksburkar i studiesalar ökar markant under läsvecka fem, för att sedan eskalera under läsvecka sju/
början på tentaveckan.
En möjlighet som kanske förbises är de småfester som hålls under
hela läsåret. På en del av dessa festligheter kan man faktiskt göra
en riktigt gynnsam affär, vilket inom branschen kan anses som ett
slags ob-tillägg. Håller man sig framme vid rätt tillfällen kan man
komma därifrån med mängdvis med burkar, då studenter är av ett
latare människoslag och blir tacksamma för det arbete de slipper.
Särskilt om deras promillehalt är något över nykter. För att komma åt de här potentiella guldklimparna gäller det att vara idog, ha
öronen på skaft och känna till en del ”smultronställen”.
Sammanfattningsvis måste vi dock erkänna att burkletande i längden inte är en alltför stor inkomstkälla (även om den närapå dubblats sedan lagändringen 2010). Den kan dock dryga ut kassan lite
grand, men den tär också på din värdighet. En syssla som passar
somliga bättre än andra.
Text: Mollan

Rättvisa – varför då?

”Tänk i tidernas begynnelse, när den första mannen tittade upp mot himlen och frågade sig ‘Vad är det?’”
På ovanstående sätt vill många vetenskapsmän eller filosofer gärna beskriva människans outsläckliga kunskapstörst och ständiga jakt på
de stora svaren. Min egen teori är att människan hade andra tankar och funderingar långt innan denne började spåna på det där med
solen och månen. Så som till exempel, varför plockade Greger bär från MIN buske för att sedan lägga sig och sova på MIN sovplats? Vem
tror han att han är? Har han aldrig hört talas om kösystem? Kort sagt. Människan tänkte nog först av allt på rättvisa. Eller på motsatsen,
orättvisa.
Genom historien har samma svårfångade begrepp ständigt ekat. Alla århundraden, platser och till och med personer har haft sin egen
version av vad som är rätt och fel. Jag tror nog att man i Etiopen tycker att det är helt rimligt att åklagaren har lagt på uppenbart fejkade
ljudeffekter på bevismaterialet. Antagligen går det som ”Åklagarteknisk fint” i protokollet (man kan ju inte hålla emot honom att han
försöker). Samma sak gäller andra platser i världen. Här i väst skakar vi på huvudet vid tanken på Kina och deras sätt att hantera interna
konflikter och kritiker. I USA tycker man att det är fullt lämpligt att stämma ett företag för att de inte varnar för att man kan snubbla i
trappan. Man kan ju inte vänta sig att alla skall ta ansvar för sina handlingar utan att bli påminda. Något annat vore ju orättvist. Då alla
andra, eller i alla fall de flesta, är annorlunda och alltså har fel sorts rättvisa kan man dra slutsatsen att mångfald är hemskt orättvist. Annars skulle det vara rimligt att också acceptera andras rättvisa.
Som tur är finns det en frizon. Ett område där vi alla är överrens. Vi kommer alla att dö. Slutet hägrar långt där borta och oavsett vad du
gör, så kommer du att hamna precis där. Om du tränger dig i kön, parkerar på handikappsparkeringar eller så begår massmord på jobbiga
små etniska grupper spelar faktiskt ingen roll. Rättvisa gäller alla, därför är slutet den ultimata rättvisan.
Om man inte är troende då förstås. Inte så att jag vill verka bitter eller nedlåtande, men man kan ju tycka att efter ett par tusen år borde
man ha kommit överrens om någonting. Typ om man säger [kex] eller [kÄx], om skånska är en mindervärdig dialekt eller ej – eller varför
inte om vi bör hantera våra problem i detta livet eller i nästa. Betänkt följande scenario:
En man sätter sig på pensionärsplatsen på spårvagnen. En dam i 90-årsåldern stiger på och ber om att få platsen. Mannen ler och säger:
”Nej. Men oroa dig inte. Tant skall veta att alla får sitt straff i himlen, även jag”.
Sammanfattningsvis - sluta döma andra, ta ansvar nu, carpe diem, tänk på barnen, rösta inte på centerpartiet och håll regelbunden kontakt med din mor. Även om det antagligen är helt jävla hopplöst.
/Ditt ljus i mörkret, Joakim Sundberg

Tack!

Zenith vill tacka Ola Löfquist, Rasmus Pålsson och Thang Hoang för de fina logotypförslagen som de bidragit med, samtliga kommer att
belönas med varsin spexbiljett till Chalmersspexet Christofer Columbus.
Vi är mycket tacksamma för inspirationen och idéerna som de tre ovanstående födde hos oss. Resultatet blev en stilren, vektoriserad
logotyp med starka influenser från Z!
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Integritet I cyberspacen med ACTA!?
Zenith har den senaste tiden tillsammans med övriga sammhället
sett våran syn på privatliv och integritet förändras, i takt med att
orosmolnen hopar sig. Hot ifrån datornätet i stil med terrorism,
pedofilism, massmord och värst av allt: en plötslig, abrupt och fullständig död av allt kulturskapande. För inte hade väl grottmålarna i
Lascauxgrottan målat om de inte hade fått ”fett med cash”, som Petter hade sagt.
Så nu till den stora frågan, hur ska vi tackla dessa hot? ACTA, som
har diskuterats mycket det senaste, handlar i korthet om ett sammabete mot varuförfalskning och piratkopiering. Det handlar om
modekläder och mediciner men även om brott mot upphovsrätten på Internet. Förslaget kommer om det genomförs med stor
säkerhet öka föteretags och myndigheters möjligheter att kränka
privatpersoners integritet. ACTA-förslaget ger polisen rätt att agera på egen hand, även utan en anmälan. Avtalet uppmuntrar även
uttryckligen till samarbeten mellan internetleverantörer och rättighetsinnehavare i syfte att motverka misstänkt upphovsrättsbrott
på internet. Internet måste förbli öppet för alla. ACTA verkar i
motsat den riktningen. Vi vill påstå att rättssäkerheten då inte kan
garanteras.

ACTA utgör också ett hot mot produktionen av och handeln med
så kallade generiska läkemedel (läkemedel där patentet löpt ut).
Miljontals människor i fattiga länder är beroende av dessa billiga,
helt lagliga läkemedel för att överleva.
Kulturskaparna med musikbranschen i täten har länge uttryckt att
de inte kommer kunna fortsätta uttrycka sin kultur om deras upphovsrätt inte skyddas bättre. Frågan är, kommer ACTA att göra
detta och stoppa den illegala fildelningen? Jag tror inte det! Lagförslagen som skall stoppa den illegala fildelningen har varit många sedan Napster satta igång cirkusen 1999. Och jag ser inga saker
som skulle göra ACTA annurlunda.
Om Acta genomförs kommer du inte få ha ditt privatliv ifred på
internet, du kommer inte vara fri att uttrycka dina åsikter, och uländer kommer inte att ha lika stor tillgång till billiga läkemedel.
Målen som ACTA skall uppnå kommer inte att uppnås.
Text: Oskar Asphäll, integritetens förkämpe

Chalmersspexet Bob
Christofer Columbus

Det är inte ofta Zenith drar på sig fluga och kavaj för att gå på exklusiv föreställning, men då spex är gott och gott är godare så gjorde redaktionen ett undantag. Under kvällen fick vi följa med den klantige, girige och om tidigare nämnda egenskaper totalt ovetande Christofer Columbus i hans jakt på Indien. Kaoset och succén är snart ett faktum när en bitter shaman, en stam vikingaättlingar och en
cynisk affärskvinna sedan blandas hejdlöst med ordvitsar, ingenjörsskämt och vacker stämsång ackompanjerad av en orkester. Ett
Chalmersspex skall enligt utsago förtälja vad som “egentligen”
hände vid en historisk händelse, vilket gjorde kvällens inslag av
skratt, svek, keso och en go’ gubbe från Göteborg desto mer intressanta.
Värt att nämna, förutom programmerings- och fisk-skämten,
är att årets bob-spex har inte mindre än 3 Z-elever i sin uppsättning!
Erik ”Erik” Hardselius: Spelar indianhövding. Skägg. Dansar på
kommando.
Philip ”Phinduz” Staberg: Direction och Casseur. Bitter. Hatar
lakrits.
Joakim ”Zoidberg” Sundberg. Direction och Festdirecteur.
Lyckligt ovetande. Glad-bitter.
Zenith rekommenderar varmt föreställningen, som har vårens
sista föreställningar den 4/5 och den 5/5!
“Kom igen! Det blir roligt!”
-Columbus, om att resa till Indien
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Erik hugger igen

ArgZ

Nya kommittéer på Z

1.
Berätta kortfattat om vad ArgZ gör?
[Tystnad. Ordet skickas mellan ordförande och PR-ansvarig...]En förening som står
för Zätas arbetsmarknadsgrupp, vi jobbar bl a för att företag ska veta att vi Z-elever
finns. Vi ordnar eventkvällar, lunchföreläsningar, ZMART-dagen och Chalmeristmiddagen. Man kan säga att vi mäklar kontakter mellan företag och studenter.
2.
Vet ni vad ordet kortfattat betyder?
Nej?
3.
Vad har ni tänkt göra annorlunda mot föregående år? Har ni några
nya planer?
Vi ska synas mycket mer. Särskilt under nollningen. Vi har som mål att arrangera
fler lunchföreläsningar och studiebesök. Vi vill även att det ska vara klarare att det
är ArgZ som arrangerar våra lunchföreläsningar, då det inte alltid framkommit.
4.
Om man vill hänga med ArgZ, vad ska man göra då?
Det är bara att tjöta med oss. Ett krav är att man dricker öl. Men det är klart att man
ska få dricka cider också, en kanondryck! Men allvarligt talat, det är bara att höra av
sig, vi är öppna för förslag. Vi finns ju ofta i t ex Zaloonen.
5.
Har alla ni sommarjobb?
Eventuellt.
6.
Hade ni det innan ni blev inröstade i ArgZ?
Vi har inte fått några sommarjobb tack vare ArgZ, men det är ju faktiskt en bra
merit inför arbetsansökan. Axel nämnde det faktiskt i en arbetsintervju han var på.
7.
Vad ska ni göra för att ta ZMART till nya nivåer i år?
Vara smarta. Det är ju två föreningar på kakan, Marm är också med. Vi vill inte säga
för mycket innan vi har pratat ihop oss med dem. Ärligt talat har vi inte kollat så
mycket på det än (vid intervjun hade ArgZ knappt gått på, red. anm.). Vi har dock
tänkt ringa företagsrepresentanter från förra året och få feedback. Vi vill också göra
något för att locka fler fyror och femmor till ZMART.
8.
Stämmer det att ni har första tjing på alla bra gratisgrejer på ZMART?
Vi är ärliga människor och skulle aldrig utnyttja ett sådant privilegium. Aldrig. [tittar menande på varandra och sedan ner i backen].
9.
Kan man säga att ni är argumentet för z?
Absolut.
10.
Är det något ni vill passa på att berätta här?
Redan innan den kommande eventkvällen är vi mycket nöjda med utgången av
den.

Fanbärare

1.
Berätta kort om vad fanbärarna gör?
Klabbe: Vi är uttagna att bära sektionens fana vid vissa högtidliga tillfällen och andra tillställningar. Vi representerar det stiliga på sektionen.
Zkeppet: Bär fanan.
2.
Vad har ni tänkt göra annorlunda mot föregående år? Utvecklingen
verkar vara lite slakande på senare år.
Klabbe: Jag vet ju inte vad föregående år gjort, men vi ska försöka göra allt så bra
som möjligt, förhoppningsvis bättre. Men fanan ska vara med på samtliga sektionsmöten, det lovar jag.
Zkeppet: Jag vet inte riktigt vad de gjorde förra året. Vi har inte haft vårt första möte
än, så det kommer väl bestämmas längre fram.
3.
Om man inte riktigt känner sig på topp, är det er man skall hänga
med då?
Klabbe: Ja det är ju fest när vi är framme. Annars vet jag inte om man vill hänga
med oss.
Zkeppet: Alltid!
4.
Har Fanbärarna många traditioner och (f)anor från förr?
Klabbe: Jag vet faktiskt inte. Vi kanske får fixa några.
Zkeppet: [nervörst skratt] Nja, vi har inte fått någon överlämning än så vi är inte
så insatta än.
5.
Har ni vinden i ryggen eller känner ni att ni jobbar i motvind i år?
Klabbe: Vi föredrar lite blåsväder naturligtvis, då står fanan som prydligast. Det får
gärna blåsa från vilket håll som helst.
Zkeppet: Förhoppningsvis har vi väl den i ryggen, speciellt under Cortègen.
6.
Har ni för avsikt att ha faktiskt ha med fanan till något av de kom		
mande sektionsmötena?
Klabbe: Ja, samtliga.
Zkeppet: Ja. Om det är lite lättare att få tag på marskalk än det varit förut.
7.
Är det något annat ni vill framföra till sektionen?
Klabbe: Jag ska försöka att inte bränna upp fanan när jag håller i den.
Zkeppet: Vi vill uppmuntra folk att ha högtidsklädsel lite oftare.

ArgZ vil
lo
zektions ckså ha en ny
bil

Webbgruppen

1
Berätta kort om vad webbgruppen gör?
Honken: Vi är... [tystnad]... vad fan gör vi? Vi är en slags falang till G.U.D.*, sektionens länk mot G.U.D. vi har hand om hemsidor och webbadresser.
Teo: Administrerar och ser till att sköta sektionens alla mejllistor, webbkonton och
hemsidor.
2
Ni är ju en av de kommittéer som jobbar lite mer i skymundan, trivs
ni med det?
Honken: Ja, vi är visserligen ett utskott, men detta är lagom anonymt.
Teo: Oh ja.
3
Ser ni er som en hemlig liga? Räddarna ingen känner till?
Honken: Precis, vi kallar oss Justice League.
Teo: Ja, jag är ju relativt ny, men visst har man fått hjälp av webbgruppen förr, så jag
är beredd att hålla med.
4.
Bär ni tråkåer när ni svarar på mejl?
Honken: Det kan hända, men det är inte något någon styrt upp i reglementet.
Kallingar i soffan är rätt vanligt förekommande annars.
Teo: Har inte sett några sådana än, men jag är kanske beredd att bära dem, om jag
löser stora problem.
5.
Vilket är ert favoritspråk?
Honken: Tystnad. Ruby. Inte skånska.
Teo: Tystnad. Php. Skånska är ju inget språk.
6.
Stämmer det att ni tjuvläser skolmejl?
Honken: Bara de viktiga. Det blir för många annars.
Teo: Nej.
7.
Har ni några mål eller visioner för ert kommande år?
Honken: Vi har inte hunnit diskutera det ordentligt i gruppen än, men en ny sektionshemsida planeras ju. Vi hoppas att det ska skapa ett bättre forum för Z-sektionen.
Teo: Ja, att sektionen ska få en ny hemsida.
8.
Ska denna hemsida ha samma uppdateringsfrekvens som t ex H-sek
tionens** hemsida?
Honken: Nja, den ska vara lite bättre. Tanken är att åtminstone all info som kommer i veckomejlen ska vara uppe där.
Teo: Vi har nu ungefär ett års fördröjning nu, men några timmar bättre än H-sektionen siktar vi på.
9.
Nomad eller eduroam?
Honken: Eduroam.
Teo: Eduroam.
10.
Nomader eller bofast folk?
Honken: Nomader. Ja, jag gillar folk med boskap som flyttar från plats till plats, likt
webbgruppen när vi går igenom natten och svarar på mejl i kalsongerna.
Teo: Bofast folk.
11.
Är det något annat ni vill framföra här?
Honken: Vi tycker att även utskott bör ha pengar att repsa för. Vi tittar lite mot
bobspexet och skulle gärna vilja ha lika många gratiskalas som de har.
Teo: Nja, inget särskilt.
* G.U.D. är kommittén som ansvarar för driften och underhåll av kårens datorsystem.
** På H-sektionens hemsida uppmanas fortfarande nollan från 2011 att gå in och
betala nollningsavgiften.
Zenith 2012
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SNZ

1.
Berätta kort om vad SNZ gör?
Målet är att utvärdera och förbättra kurserna på Z så de håller den kvalitet vi vill ha.
2.
Känner ni att ni seglar i motvind? Finns det mycket att arbeta med?
Det finns vissa examinatorer som har svårt att se att deras kurser kan förbättras.
3.
Vad har ni tänkt göra annorlunda mot föregående år? Har ni några
nya planer?
Förr skrev SNZ alla tråkiga protokoll, men nu ska programledningen skriva dessa.
Vi vill främja sammanhållningen mellan t ex kommittéer, vi arrangerar bl a Lärarpub med DaltonZ, och vill gärna samarbeta med Zenith.
4.
Om man vill hänga med SNZ, vad ska man göra då?
Bara kontakta oss. Vi försöker vara i Zaloonen mycket, men man kan även hitta oss
på SNZ-rummet, vid Ztyret-loungen.
5.
Hur stor faktor var de goda mackorna man får av Marie när man går
på kursnämnd, för att ni skulle gå med i SNZ?
De visste vi inte ens om! Första kursnämnden Naemi var på var det inga mackor
alls, dock vill vi gärna provsmaka snart. (vilken chockerande nyhet! Red.anm.)
6.
Är ni jävliga när ni delar ut kakor till den klass som svarat bäst på
kursutvärderingen?
Nej då, vi kör fair play. Resultatet räknas ut av en dator, en icke-manipulerad sådan.
7.
Vissa av era medlemmar har ju varit aktiva i 4 år, får Ola någon 		
guldklocka snart?
Vi har nog inte råd, men vi kan fråga programledningen. Vi lovar att han ska få en
guldklocka när han fyller 65, om han fortfarande är aktiv i SNZ då. Vi kan dock gå
med på att han får lite barnledighet och semester då.
8.
Vad tror ni kan vara fördelar med blandade Chalmersåldrar i er 		
grupp?
De äldre kan visa mer vad som kan gå snett och berätta om hur saker och ting går
till, samtidigt som vi kan komma med ny input och tänka nytt. De vet ju också vad
som tagits upp innan.
9.
Tas det upp samma frågor varje år? Eller är det nya kommentarer?
Det kommer ofta upp samma saker, men inte alltid. Det beror väldigt mycket på
examinatorerna. Vissa är trötta på negativ kritik men gör ändå inget åt det, medan
vissa tar till sig bra av respons. Somliga behöver knappt ens ha kursnämnd, för de
är väldigt lyhörda i vilket fall.
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10.
Är det något ni vill passa på att berätta här?
Svara på kursutvärderingar! Och andra enkäter, det förbättrar din och andras skoltid på Chalmers. Vi lovar också att Luciatåget kommer återkomma! Kom också på
vår Lärarpub med DaltonZ den 10e maj.
”Om de äldre frågar ’oj, sade ni det?’ kan vi alltid säga att vi inte sade det!” *SNZ
himlar med ögonen*

En revisor på vift - Nr 2
Förra gången berättade jag om Hawaii och hur man för sig där.
Denna gång ska jag berätta lite om ett land på den sydamerikanska kontinenten, närmare bestämt Peru!
Peru som har inka-indianerna som främsta landsvarumärke är ett
land med mycket varierande vegetation, tradition och population.
For att lyckas i Peru så har du några grundpelare du antingen har,
eller icke-har;
1. Max 1,7m lång.
Befinner du dig över denna heliga gräns kan du sålla dig till gruppen personer som spenderar dagarna med ständig huvudvärk efter
att ha försökt krossa betongfundamentet over dörröppningarna ett
dussintals gånger om dagen. Nätterna tillbringar man i en uppförstorad laxask där du antingen sover skrevandes så att benen ligger vid sidan om sängramen eller vaknar med nackspärr efter att
tvingats ha haft huvudet på sned i 8h i sträck.

3. Bön- och rismage.
Uppenbarligen har inte italienarna hittat till Peru än. När man
emellanåt vill stabilisera sin sviktande magflora så är pizzan inte
alternativet som annars vanligtvis funkar en söndagsmorgon. Ris
och bönor är istället en favorit som bevisligen konkurrerar ut både
grönsaker, konserveringsmedel och smaksättare. Tips för den som
beger sig till Peru; Ta med kryddhyllan!
4. Hemmablindhet.
För att inte drunkna i vyer som antingen får dig att tro att du har
hamnat på en soptipp eller känner att du är tillbaka i tegelhusoasens kommunistiska 60-tal, sa bör du ha en avtrubbad stadssyn.
Om A-sektionens alla studenter skulle behöva ett livslångt exjobb,
så är Peru i stort behov. Ta alltså med dig skygglappar!
//Bazze

2. Var blond (bokstavligt talat alltså).
Då det främst är spanjorer och israeler som besöker detta inkaland så är det inte bara turisterna som är fotograferingsglada utan
även lokalbefolkningen. Om du tar betalt for varje foto där du
håller om en gammal farmor, har en 3-åring i knäet eller posear
med tonåringar så skulle du snart kunnat köpa både mat och husrum för natten. Hett tips för den som reser under sträng budget i
landet!!!
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Uta ställer en fråga till klassen, trots att svaret verkar finnas på overheaden bakom henne. När det varit
tyst länge nog svarar en elev på frågan. Uta kommenterar:
”Well, I guess you can read”

Läsperiodens
svärmorsdröm –
Honken
Namn: 				Sebastian Holmqvist
Hemort: 			Lerum
Ålder: 			24 vårar
Favorit-MATLAB-kommando:
why
Flickvän? 			Ja
Svärmor? 			Ja
Mysig middag			
Frukost på sängen
Loket				Lasse Kronér
Fiskpinnar			 Söndagsstek
Värdighet			Berömmelse
Vit lögn				Arg svärmor
Volvo				BMW
Backpacking			Husvagn
Vin				Øhl
Handskar			 Valkar
Bridge-blandning			
Riesen

På en skola som Chalmers träffar man många slags människor.
Just på Z finns ju till exempel dator-, programmerings- och
matematiknördar. Det finns även - som Zenith rapporterat förr
– även en del potentiella kvinnor (merparten programmeringsoch matematiknördar).
En liten grupp studenter man kanske inte tänker så mycket på är
Svärmordsdrömmarna (större delarna verkar finnas på GU eller
handels). Att deras existens är väl fördold för många kan bero på
risken för hatbrott eller på att de i princip är omöjligt att se dem
i ögonen, utan att bländas av deras vita leenden . Föreläsarna är
förmodligen den grupp som har mest kontakt med dem, men då
de flesta föreläsare
•
•

är av manligt kön
inte har någon form av personlig kontakt med studenter

kommer deras åsikter inte fram till oss ändå. Vi vill dock ändå
belysa denna minoritetsgrupp, och har därför intervjuat Zätas
egna svärmorsdröm – Honken.
Honken, kan du berätta lite om din familj? Har du t ex någon
storebror?
Nej, jag har bara en lillebror.
Hur känns det? Har du känt dig otrygg under din uppväxt?
Det känns rätt tryggt, det med. Nej, jag kände mig faktiskt rätt
trygg även under uppväxten.

Har du någonsin jobbat som kalenderpojke?
Ja, på Lerumsgymnasiet. Det var en nakenkalender. Jag var juli,
studentmössan dolde det heliga.
Hur är din relation till din svärmor?
Den är riktigt bra skulle jag vilja påstå. Hon tar ofta mitt parti före
min flickväns. Eller hennes mormors. Eller hennes pappas.
Hur reagerar du när damer 40+ kallar dig för ”viril yngling” och
bjuder dig på godsaker?
Det är min börda att bära.
Hur ofta bjuder du på frukost på sängen?
Alldeles för sällan men så ofta jag kan.
Hur kommer du att hantera utmärkelsen, finns det risk för storhetsvansinne?
Nej, det är nog inte så stor risk. Men jag känner mig självklart väldigt smickrad.
Hur mycket smör använder du?
Det är min väl bevarade hemlighet.
Har du ica-kort?
Nej. Jag har en svärmor
Har du något valspråk?
Nej, det jag kan inte påstå att jag har.
Vilken tandkräm använder du?
Colgate. Med whitening.

“Lyapunov has died. But he’s still a big problem for us! [...] He’s everywhere in the control theory! He has done a lot of crazy stuff!”
Faisal Altaf
Model Predictive Control
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Jubileumsspecial: Z25

- Uppstickaren står sig fortfarande stark
Så var det dags för den stora kvällen. En spänd stämning infann
sig då medparten av deltagarna i lokalen spenderat timmar på val
Vad du inte visste om Z
av klädsel, nojjat över detaljer i klädkoden eller hade spenderat
Under
de
första
åren, i slutet av 80-talet, fick enbart ett antal sekåratal på utbildningen det nu var dags att fira. Det var nu 25 år
tioner
finnas
på
skolan. V, K, M, E och F ansågs av många äldre
sedan Bengt Erik Bengtsson ”BEB” gick emot strömmen och skavara
de
enda
sektionerna
som var värda att satsa på, då ”Chalmers
pade sektionen som en dag skulle bli det Z som den är idag. Efter
skulle
fortsätta
vara
bra
på
det man kunde”. Nya sektioner skulle
månader av slit var det nu dags för Z:s jubileumskommitté (ZJUK)
urvattna
Chalmers
kunskap
inom de stora styrkeområderna.
att presentera Z:a från sin bästa sida. Hur gör man då det?
Dagen började med information från Samir, påföljd av presentationer av alla Z:as programansvariga. Allt ifrån hur Z skapades till
hur BeLe inte visste vilken slips han skulle bära presenterades, allt
för besökarnas förnöjelse. Sedan följde en strid ström av mer information från Samir, sponsorn Siemens, mer information från Samir
och slutligen Chalmersspexet Veras fantastiskt underhållande
föreställning Carl XII. Lite extra stolt blir man när en Z-student
står på scenen och underhåller – Sofie ”Tjackis” Weidenlöv som
den potatisgalna Ylva i kröken.
Kvällen förflöt i underhållningens och Z:s stolta tecken. Det blev
dags för sittning med god mat, dryck och en fantastisk toastning av
Andreas Eklöf. Det delgavs fantastisk information (inte bara från
Samir), om att till exempel Einstein och Pochahontas alltid varit
djupt avundsjuka på att de missade chansen att gå på Z – samt
att William Chalmers i största hemlighet grundade Z redan på
1800-talet.

Namn:
Ålder: 		
Hemort:
		

Text: Zoidberg

Jubileumsspecial: Intervju med BEB
Bengt-Erik Bengtsson
75 år
mellersta Skåne, ute på slätten mellan
Landskrona och Eslöv

Veraspexet har precis slutat sin föreställning och gästerna går
sorlande mot sittningen i kårrestaurangen. I den stora klungan
ser man de sobert klädda gentlemännen och inslag av färglada
klänningar och balutstyrslar. Vi träffar en glad och energisk
BEB, allfader och grundare av Z, inträngda i en vrå mellan
RunAn och Volvofoaljen.
Om BEBs akademiska karriär
BEB hade från början inga planer på att börja på Chalmers eller
att studera, men hittade intressanta utmaningar i sitt arbete. Han
sökte sig till den akademiska världen och fann snart Chalmers.
Som akademiker var BEB mycket ambitiös och arbetade heltid vid
sidan av sina studier. På våren i tvåan stötte den unge BEB på ett
tekniskt problem han inte kunde lösa i sitt arbete på radiostationen.
Han vände sig då till sin lokala professor – som erbjöd honom en
tjänst om han kunde börja arbeta inom den närmsta tiden. Lättare sagt än gjort, BEB började doktorera i trean och tog de första
omedvetna stegen mot Z.
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BEB var en av de första som gick mot den mossiga strukturen och
bröt ny mark. De första åren startade Z under stort hemlighetsmakeri, att presentera sig som en ny sektion var omöjligt – man
var i princip en undersektion till M på pappret. Motståndet från
de äldre var stort, men genom list, hemlighetsmakeri och en vilja
av järn lyckades BEB och andra pionjärer att skapa Z – en ny linje,
baserad på den nya automatiserade produktionen. Sålunda blev Z
inte bara en av den första linjen inom sitt skrå på Chalmers, utan
även en av de första sektionerna att bana väg för ett nytt sätt att se
på sektioner.

Först lite om dig själv. Vad läste du på chalmers?
Jag gick Elektro, där jag läste starkström – med inriktning svagström. Jag har alltid gjort både och, samt tvärt emot. Det ena ledde
till det andra – till slut blev jag blev universitetslektor i Luleå. Jag
jobbade senare på Chalmers, och knöt många kontakter med andra skolor.
Det var andra skolor som började inspirera mig till Z. De fanns
överallt i världen, t ex i Kanada. Z var en framtidsvision. Den första
idén skapade vi 79 på bykrogen i Verså... men det var dålig jordmån för de idéerna på den tiden. Många yngre var för, men de
äldre tyckte att Chalmers redan var bra på andra saker och borde
hålla sig till det.
Bästa minnet från Z?
Det är så många! Men vi gjorde ju mycket på Z som inte tillhörde
det etablerade på Chalmers. Jag hade den ordningen att de sista
två-tre dygnen innan tentan gick fick man ringa mig hur mycket
man ville, även hem, och när man ville för att fråga om tentan. Ett
skojigt minne är när det ringde klockan fyra på morgonen dagen
innan en eftermiddagstenta, och då hör man i telefonen hur en
skrovlig röst frågar ”när går omtentan?”.

Engagemang för sektionen?
Jag har ju alltid engagerat mig till 100 % i det jag gör och det ligger
ju kvar. Det är bland det trevligaste som finns som pensionär, att
känna att kontakten med jobbet finns kvar. Dock är det inga av de
jag undervisade kvar nu. Som min fru brukar säga, det är bra så
länge du har kontakten kvar med Z, för då har vi ju trevliga saker
att prata om vid köksbordet.
Vad känner du för Lucky Luke som skyddshelgon?
Det är helt i sin ordning att det blev så. Z var ju i min mening mycket styvmoderligt behandlade i flera år, det var inte självklart att
Z ens skulle ha en egen sektionslokal. Man fick väja sina strider i
vad man ville ha.
Nu finns det ju många småsektioner...
Tycker du att Z är mycket mer intressant än M?
Ja, det tycker jag, men det har ju att göra med att så som jag upplevde M på den tiden så var det väldigt mycket mossa.

Tio snabba

Lådvin 		
Flaskvin
M		 Z
Nu 		 Förr
Kött		
Sallad
Läsk		
Ramlösa
(på sektionsmötet)
Basker		
Hatt		
(har en cowboyhatt, men 		
				också basker)
Jul 		 Påsk
Analogt 		
Digitalt		
(båda behövs)
Frankrike
Thailand
Studentliv
Pensionärsliv
(kunde jag leva studentliv 		
		
nu skulle jag gjort det, men jag har inget emot
		
pensinärslivet. Jag avundas de unga som har 		
		
mycket spännande framför sig.)

Något du vill säga till hela sektionen?
Det vi strävade efter var att det skulle vara spännande och utmanande, gärna svårt. Det är viktigt att man formar hela verksamheten så att det blir maximalt intressant och spännande. Det är
viktigt att attityden mellan teknologerna är att man hjälps åt. Det
är något vi lade mycket tid på. Vi hade t ex räknestugor, vilket då
var helt utanför Chalmers standard. De teknologer i Z2 som var
bra på matten fick vara med och vara övningsledare, men det var
inga andra sektioner som hade något liknande. Det var helt otänkbart på många ställen. Det här att hjälpa varandra ger en oerhörd
fighting-spirit. Alla är ju inte bra på samma saker.
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Intervju med en alumn

Namn: Anders Ingvarsson
Ålder: 30
Hemort: Mölndal
Hobbys: Foto, hus och trädgård
•

Bästa minnet från Z?
ZEXET, Projektarbetet i 3:an (motsvarande da		
gens kandidatarbete)
• Vilka år gick du på Z?
2000 till 2007
• Hur stor var en typisk klass då?
Ungefär 90 personer
• Vart låg Zaloonen, om den nu fanns?
Hörsalsvägen 10. I HB-längan, det vill säga mellan hörsalarna på övervåningen. Då var den lilla
gården precis utanför Zaloonsgården.
Vi flyttade faktiskt Zaloonen 3 gånger under min
tid. Den låg bl a i föreningsrummet i 2 månader, då kallade vi den ”cellen”. Ett halvår låg den i
Matematiska och till slut flyttades den till dess nuvarande plats.
• Var du kommittéaktiv under din studietid?
Ja, jag satt ett år i ZEXET som kazzör, ett år i FestU
som fixare samt ett år i kårledningen som vSO.
• Vad jobbar du med idag?
Maskinsäkerhet på Jokab Safety (yes, ZNollks
sponsor). Numera är vi dock uppköpta av ABB, så
vi heter ABB Jokab Safety.
• Vad från Z har du haft mest användning av i ditt arbetsliv?
Förmågan att ta till sig information oavsett vad
det gäller. Förmågan att inte veta någonting om
ett ämne och sedan lära sig det. Dels är det ett ingenjörstänk, men specifikt för Z har man ett hum
om allting, vilket är vår styrka.
• Har du överhuvudtaget, någonsin, haft någon användning för hållfasthetslära?
Inte beräkningsmässigt, men om man diskuterar
det med någon angående en produkt. Man tänker
på hållfastighetslära och kan se brister i en konstruktion.
• Z och M har ju mycket gemensamt, hur var er relation
på din tid?
Vi hade inte mycket kontakt med dem, jag upplevde aldrig någon större rivalitet heller för den
delen.
• Har du något du vill förmedla till dagens studenter? En
liten morot till studierna kanske?
		
Ha roligt, men se till att bli färdiga!
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En ZJUK intervju

Om man inte gick på Z25 vet man kanske inte vilka som lagt tid,
blod, svett och tårar för att förverkliga detta jubileumsfirande.
Vi vill här kasta ljus på Zätas jubileumskommitté, ZJUK, som
gett oss ångest över vår figur, fått oss att lägga alldeles för mycket
pengar på kläder som knappt kommer användas igen samt försett
oss med extremt mycket skoskav. Detta då förutom alla trevliga
stunder i festens tecken.

2.
Såhär en månad efter jubileet, hur känner ni
nu?
Vi laddar inför 30-årsjubileumet, det ska bli kul att få gå
på det. Att sitta och njuta istället för att jobba. Vi känner
ju ändå att vi satt en standard för 26-årsjubileumet.
3.
Har ni några planer för andra arrangemang
där man kan få använda sina fina kläder?
Nej. Vi har dock hör rykten om att DaltonZ ska instifta
en frackkväll.
4.
Det blev ju ett fantastiskt jubileum, har ni fått
mycket uppskattning?
Vi har ju bara fått positiv respons, vi har hört från olika
håll att det var bra. Vi har hört att det var bra kvalitet på
hela kvällen.
5.
Hann ni njuta något av festligheterna själva?
Framförallt efter middagen, främst för att toastmastern
var så bra. Delar av efterfesten med. Vi har dock utvecklat
ett hat mot flipperspel.
Hur många gäster dök upp? Hur många hade anmält

6.
sig?
Drygt 315 st kom dit, vilket innebar att i stort sett alla som anmält
sig dök upp. Vi är dock ganska säkra på att Paddy Doyle inte var
där.

1.
Först och främst skulle vi vilja fråga Samir och Malin,
har ni någon information att delge oss?
Vi vill tacka alla som deltagit och hoppas att de var väldigt nöjda
med kvällen, och se alltid till att kolla vart nödutgångarna finns när
ni befinner er i en ny lokal.

Bilder: CffC
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Sommarkursdjungeln
Zenith guidar dig till spjutspetskompetens

”Vi har gått vidare med andra sökande, men tack för visat intresse!” Fan, så stod man där igen utan sommarjobb. Än en
gång närmar sig tiden fylld med engångsgrillar, båtturer och
regndränkta utflykter efter felaktiga SMHI-prognoser. Tråkigt
bara att man skall behöva läsa ”Förberedande matematik IX –
bråkräkningens betydelse för kulturen”, ”Att painta karikatyrer
på internet” och ”Harry Potter och hans världar” för att tjäna
ihop några lax att betala hyran med.
Känner du igen dig? Frukta icke, ty Zenith sitter återigen inne med
alla svaren likt en skicklig pokerspelare med 5 ess på handen och
ett hånflin på läpparna - att läsa sommarkurser måste inte vara ett
nödvändigt ont! För gemene teknolog kanske en kurs i ”Anatomi
och fysiologi” inte hjälper så mycket, men betänk följande: alla andra program skapar sin spjutspets genom att bli bra på ETT ämne,
Z-teknologen däremot skapar en spjutspets genom att vara bra på
MYCKET. Z-teknologen skapar sig en allomfattande ”spjutspets” i
form av en solid stekpanna av gjutjärn – bredden och tyngden är
det viktiga! Zeniths expertpanel har undersökt arbetsmarknaden,
sommarkurserna och framför allt framgångsrika Z-alumner. Vi
är stolta att presentera följande tidigare
okända undergrupper till Z-ingenjören, ”stekpanne”-utbildade
via
sommarkurser:

Indiana Jones
Beskrivning

Herr Jones är sannerligen en man
med bred kunskap och en snärtig utbildning. Cowboyhatten
markerar honom som en solklar
Z-alumn och ett föredömligt
exempel. Något svår då det
krävs 200 % studier under
sommaren.
Sommarkurser
Arkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologi.
GU (15 hp).
Introduktion till kristen mystik: grundkurs.
Umeå Universitet (15
hp).
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Dalai Lama
Beskrivning

Skolan är till för att öppna vägar, även om man rent tekniskt sett
måste födas till dem. Lång från Tibets snöklädda toppar kan nu
även du finna inre lugn och vägleda folk i din omgivning.
Sommarkurser
Indiska religioner: grundkurs. Umeå Universitet (15 hp).
Livets mening. Luleås Universitet (7.5 hp).

Bitter kulturtant
Beskrivning

Kompetensen du inte visste att du ville ha – eller skulle få. Zenith
lägger ingen värdering i ditt val av utbildning.
Sommarkurser
Familj, sexualpolitik och barnafödande under medeltiden. Linnéuniversitetet (7.5 hp)
Kultur och samhälle i Frankrike. Mälardalens Högskolan (7.5 hp)

Horatio Caine
Beskrivning

Att säga rätt saker, ha ett ego som en mindre planet och kunna ett och annat om att sätta
upp avspärrningsband kan ta dig lång i
samhället.
Sommarkurser
Kriminologi. Högskolan Halmstad (7.5 hp).
Grundkurs i retorik. Uppsala Universitet
(7.5 hp)

Redaktionen rekommenderar också varmt följande kurser för att bättre på ditt CV:
Från Gogol till Gluchoskij: Rysk fantasy och science fiction. Linnéuniversitetet (7.5 hp)
Dinosauriernas tidsålder. Uppsala Universitet (7.5
hp)
Inledande Relativitetsteori. KTH (4.5 hp)
Glöm inte att sista anmälningsdag var den 16/4!
/Din ledstjärna, Joakim Sundberg

CM i spökboll

Fredagen den 17 feb var det dags för det årliga CM i spökboll. Som stolta Z-represantanter åkte lag Zpöklaget ner till Valhalla
idrottshall på förmiddagen. På grund av sjukdom och en hälskada i truppen hade två professionella spökbollspelare från datasektionen ringts in. Zpöklaget hade lottats i Grupp C tillsammans med MØK samt Teknologtryck. Efter ett briljerande spel av Z-teknologerna kunde Zpöklaget plocka hem gruppsegern, efter två stora segrar. Detta mycket tack vare Simon “Släggan” Martinssons och Adrian
Edgrens strålande samspel mellan kanterna.
Nästa lag att bjuda upp till dans var BK Termos som blev kvartsfinalmotståndet. Efter en lång och intensiv match med en misstänkt partisk domare fick Zpöklaget tillslut se sig besegrade. BK Termos gick sedan raka vägen genom slutspelet och plockade hem guldet. Under
en intervju med kaptenen i det segrande laget kommer det fram att Zpöklaget bjöd mest motstånd och förtjänade en bättre placering.
Med deppiga miner och med ett eller annat stukat finger lämnade Zpöklaget arenan för detta år. Nästa år står de grå redo igen.
Starkare och rejält revanschsugna!
Text: Anton Jacobson

Zpöklaget bestående av: Adrian Edgren, Alexander Altby, Anton Jacobson, Björn
Nilsson, Marko Cotra, Raman Haddad och Simon Martinsson.

Orkar du inte plugga mer? Lös ett korsord istället! :)

Här gäller det att hålla koll på sina språkkunskaper. Lösningarna är de svenska ledordens motsvarighet i engelska.
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Underverk i Zaloonen

Gruvarbeta
re ifrån His

ingen

Zaloonen, våran sektionslokal, älskad av sektionens medlemar
i vått och torrt, har under en längre tid varit i behov av en upprustning. Länge har man velat få Akademiska hus och Chalmersfastigheter att stå för kalaset, men nuvarande Ztyre har valt
att ta tag i problemet med ett annat tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt som har gett resultat. Under sista helgen i påskomtentaveckan har en skara tappra själar svettats, blött, gråtit och
ätit burgare med pommes. Allt för en fräschare och trevligare
Zaloon.
Zaloonen flyttades 2001 ifrån sin tidigare plats i HB och inreddes
under efterförjande år. Sedan dess har lokalen varit högt använd,
till en mängd olika syften. Detta har lett till att den har tappat lite
av sin glans. Trots den lite speciella Zaloonencharmen var lokalen
efter så lång tid i stort behov av en upprustning. Ztyret utlyste då en
arbetshelg där alla med ett hjärta som slog för Zaloonen uppmades
anmäla sig - till att börja med verkade detta vara en oroväckande
liten grupp. Efter lite tjat och smek var en tillräckligt stor grupp
intresserad för att man skulle nå stora resultat.
Projekten var många, till att börja med skulle stora delar av inredningen rivas ut.
Arbetet startade på torsdagen då med en av de roligaste arbetsuppgifterna, att riva upp de gamla panelerna, för att sedan övergå i
det lite tråkigare arbetet att att skrapa bort lim efter just dessa.
Ett av de stora och viktiga projekten var att måla om Zaloonen,
trots charmen i den tidigare gula nyansen valdes en fräsch vit färg
som skall ge mer ljus till Zaloonen. Med ett undantag, den innersta
väggen i zaloonen målades såklart i den vackraste färgen av de alla:
grå. Efter att väggarna var målade i vitt målades det skuggfigurer
ifrån vårat älskade helgon Lucky Lukes liv. Värt att notera här är
den mycket starka insatsen som möjliggjorde motivmålning där
lucky rider i öknen. Denna målning färdigställdes efter arbetsdagen på söndag mellan klockan 00-06 av en grupp tappra målare.
Målningen
finner
du på din vänstra
sida om du, som så
många gånger förr,
hänger i Zaloonenbaren och efterfrågar
alkohålhaltiga drycker.
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En stor del av Zaloonenkänslan är alla dess trädetaljer, men trä åldras som bekant inte alltid med värdighet. Speciellt inte under högt
slitage, därför var all träinredning i behov av en upprustning. Man
slippade ner baren, stolarna och borden tills man kom till friskt
trä. Därefter målade man stolarna och bettsade träet. Detta arbete
i form av flera timmars slipande gör det enkelt att konstatera att det
känns som en enorm belöning att få ”rast”. Med rast innebär givetvis en stunds lackande av trämöbler eller bettsning av trädetaljer.
Som tur var för arbetsmoralen och orken hade vi en alldeles egen
grupp feeders, som med stor rutin försåg oss med hamburgare.
Slutresultet blev som man kan se storslaget. Sannolikheten är stor
att mycket mer av våran tid kommer att försvinna i Zaloonen i
framtiden.
Tiden var tyvärr begränsad och inte allt hanns med, dessutom
skippades vissa saker eftersom Akademiska hus skall byta golvet
till sommaren. ZEXETs förråd skall också rivas och den nya ytan
göras om. Allt är inte klart men den öppna ytan av Zaloonen skall
ökas. Efter att dessa åtgärder är genomförda skall renoveringen
fortsätta under nästkommande år. Exempel på punkter som kommer genomföras och övervägs är ombyggnad av bar, ny panel, ommålning av hall, montering av lister, ombyggnad av kök (inklusive
att byta skåp/skåpsluckor) med mera. Vi på Zenithredaktionen
hoppas att många hjärtan slår för zektionen och Zaloonen även
nästa år, och att renovirngsarbetet kommer fortsätta. Slutligen
vill Zenith ge en stor eloge till Ztyret och alla tappra friviliga som
genomförde denna renovering.
Text: Oskar Asphäll

Zaloonen före

En glad burgarbagare

Allting
var inte
alltid
solklart

Mycket skit
rensades u
t under
Zaloonenr
enoveringe
n. På Z
tror vi på k
ällsorterin
g!

“Nu är det dags, igen” - sagan om Zaloonen

Zenith har för en gångs skull släppt hörnflaggan, ställt ned øhlen, bitit hop och faktiskt gjort lite riktigt kvalitativ
journalistarbete - om än bara för sakens skull. Följande artikel skrevs året -99, och har ett utdrag från ett protokoll
-94. Året -01 flyttade Zaloonen 3 gånger. Vi har diskuterat renovering sedan... ja, -05 kanske?
Ur Zenith 1999:

Utdrag från Automatiseringsteknologsektionens stormötesprotokoll, 940929:

”Zaloonen kommer att rivas på våren eller sommaren. Det är mycket oklart om var, när eller hur vi kan få en ersättningslokal. I och
med stiftesbildandet så försvann alla riktlinjer för teknologsektionslokaler som tidigare fanns, men vi har i alla fall ett gott stöd
genom BEB. Vi har idag ungefär ¼ av alla studerande inom M &
Z men våra lokaler jämfört med M’s speglar inte denna fördelning.
Vi har ett stort behov av större lokaler.”
I dag är det ungefär fem år sedan som ovanstående stycke text nedtecknades av dåvarande Ztyrets zekreterare, men texten är precis
lika aktuell nu som då. Detta finner författaren både komiskt och
tragiskt. I åtskilliga stormötesprotokoll från –94 till nutid kan man
hitta likvärdig information åter och åter igen. Zaloonen måste
liksom katten ha nio liv, ty än så länge står hon där och fyller i alla
fall delvis sin funktion. Vårt nuvarande Ztyre har ganska nyligen
fått informationen att så snart vårterminens sista föreläsning har
ägt i rum i H-längan, ska Zaloonen och dess omgivning rivas. Den
byggnad som ska ersätta vår kära gamla H-länga får absolut inte
innehålla några sektionslokaler har det bestämts från högre ort.
Återigen står Z-teknologsektionen inför situationen att vi inom
kort står utan sektionslokal. Det finns många förslag på var vi
skulle få lokaler, men det finns samtidigt många hinder. Då det
inte längre finns några riktlinjer för teknologsektionslokaler, står
vi teknologer ganska maktlösa. Det verkar som om ingen vill bära
ansvaret för att Z-teknologsektionen ska få några nya lokaler.

I februari år 1991 stod en annan av Chalmers teknologsektioner
inför en liknande situation. Den gången var det Datateknologsektionen som skulle bli av med sina lokaler. ”Spontana teknologer
från Dt-sekt.”, som de själva valde att uttrycka det, förberedde sig
då med en kravlista och konfronterade med denna i handen representanter från Chalmers styrelse. Teknologerna hade höga krav
på yta, kodlås, handikappanpassning, matlagningsmöjligheter och
fan och hans moster. Dessutom ställde de kravet att de ekonomiska
kostnaderna samt arbetet med inredning ej skulle belastas datasektionen. Enligt protokollet uppkom aldrig ens en diskussion om
dessa krav. Låt mig citera: ”Den förväntade striden bröt aldrig ut,
alla var införstådda med våra krav och hade redan accepterat dessa”. De spontana teknologerna skapade sedan en lokalgrupp som
mer ingående skulle ställa upp en prioriteringsordning gällande
de nya lokalernas läge och kvalitet, samt övervaka händelseutvecklingen. I dag innehar Datasektionen Chalmers glassigaste sektionslokaler (författarens bedömning).
Ztyret-99 utreder i skrivande stund vilka krav som ska ställas angående vår nya lokal. Berörda delar av kårstyrelsen är införstådda
i frågan och förhoppningsvis kommer även vår linjeföreståndare
BeLe att kämpa för att vår dröm om nya lokaler ska bli verklighet.
Den här gången ska vi inte hamna i skymundan. Den här gången
ska vi få våra efterlängtade nya lokaler.
Håll utkik efter mer information om lokalfrågan i kommande
nummer av Zenith.
/Sulan, Redax
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En vandring i den svenska igenvuxna ordfauna
Förra läsperioden språkade jag med några vänner från Z. I konversationen använde jag mig av uttrycket ”svinhugg går igen”
och möttes av förvirrade blickar. Ingen av dem hade förut hört
denna formulering. Detta fick mig att tänka på en annan historia:
I min ungdoms glada dagar, när gymnasiet var ett nyavslutat kapitel, bestämde jag mig för att jag ville utanför rikets gränser. Och
jag ville lära mig franska. Eftersom jag var skoltrött tänkte jag att
”passa barn låter som en lagom påfrestande syssla”, så när 2007 var
bara någon vecka gammalt anlände jag så till Laval, i nordvästra
Frankrike. Tyvärr går inte alltid allting som man tänkt sig (fråga
Juholt, exempelvis), och knappt två veckor senare befann jag mig
istället längre söderut i landet och ansökte om att få börja studera
franska vid Université Paul Valéry. Det gick vägen och tillsammans
med många människor från ett otal nationaliteter blev jag trots allt
student, igen. Vi höll till i huset som, med svenska mått mätt, hade
ett lite mindre politiskt korrekt namn: Maison des étrangers – Utlänningshuset.

Gröngöling				Vi är inte så väl förtrogna med varandra		
Den damen går inte av för hackor		
Gråt inte över spilld mjölk			
Ett ögonblick				Våra vägar har aldrig korsats 			
Kors i taket! 				
Jag visade honom var skåpet skulle stå		
Rulla hatt					Du ser ut som sju svåra år			
Hon har inte ha alla indianerna i kanoten
Nian					Hon ser i alla fall inte ut som en påse skridskor Jag vill ha hans huvud på ett fat		
Det är som att elda för kråkorna		
-

För att komma till saken fanns det en italiensk student jag hörde
talas om där i Montpellier. Han hade en fransk farmor, som flyttade till Italien för kärleken och sedan blev kvar. Denna farmor var
förtjust över att hennes sonson skulle åka till hennes hemland och
lära sig hennes modersmål. Hon satte därför igång med att lära
honom diverse ord och uttryck. Väl i Frankrike visade det sig dock
att franskan förändrats en del sedan farmor lämnade landet, och
de uttryck som användes på daglig basis i 40-talets Frankrike var
mindre frekvent använda i början av 2000-talet. Detta tog det dock
några veckor innan denna italienska yngling insåg. Under tiden
sade han således sacre-bleu (ung. förbaskat), likt Agatha Christies hjälte Henri Poirot, medan de franska ungdomarna utropade
putain! (hora)
Självklart är jag för att språk utvecklas, men jag finner det ledsamt när alltför många minnesvärda formuleringar faller i glömska. Såhär på Chalmers, och framförallt Z, blir språket ofta färgat
av den digitala världen. Härmed vill jag göra lite översättningar
på hur man ofta uttrycker sig idag, och lite alternativa formuleringar. Detta inte helt utan förhoppning om att vårt språk på Z ska
fortsätta blomstra.
n00b
Vi är inte vänner på facebook
Vilken MILF!
Wääääääää
brb
Vi har inte setts irl
omg!
Jag ägde honom
Festa
Du ser ut som fan
Hon är helt dum i huvudet
Facet
I’d hit that
Jag ska knulla hans morsa
Det är som att plugga i lv1

//Mollan
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Tekniska prylar

st!
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Böjbar skärms användningsområden
• Man kan slå på den
• Man kan sätta den på en tröja
• Man kan ha den som ett armband
• Man kan ha den som flagga
• Man kan rulla den
• Man kan ha en stor sådan som en pulka
• Man kan ha den på magen och fejka att man har en snyggare mage
• Man kan ha den som orienteringskarta
• Tidning?
http://www.youtube.com/watch?v=-k6r2HQY9Ws
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Transparent skärms användningsområden
• Ha den att se igenom
• Ha den för att låtsas kolla på skärmen, men egentligen spana in någons kroppsdel
• Ha den som ett fönster
• Ha den som en spegel som visar en photshopad avbildning.
• Ha den som spionglasögon med datorskärm
• Ha den som framruta som förstärker alla intryck
http://techrate.se/archives/6321

Bernérus Carbonara Special
Tillagningstid: 15 min
Ingredienser:
250 g färsk pasta
140 g bacon
1 ägg
Riven ost
Flytande smör
Grädde
Lite olja
Svartpeppar
Persilja
Vindruvor

Klipp och stek baconen samtidigt som vattnet kokar upp, stek
på medelvärme tills de precis blir krispiga. Häll i pastan, salta
och ringla lite olja över den. Låt den koka bara i några få minuter.
När pastan är klar, häll av den i ett durkslag. Blanda pastan och bacon tillsammans med svartpeppar, riven ost och vindruvor i durkslaget och häll sedan upp i en (stor) djup tallrik.
Knäck ägget, sortera bort vitan och häll sedan på gulan, lite grädde
och det flytande smöret på pastan. Garnera med persilja ovanpå.
Done! Servera med ett stort glas Cola för den perfekta kaloribomben.
Hoppas det smakar, Erik Bernérus
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