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Äntligen är årets  sista nummer här med viktiga sak-
er, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker  
(viktiga saker) viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga sak-
er, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker. Viktiga 
saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker - viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, vik-
tiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, 
viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker! Viktiga saker, 
viktiga saker. Viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, 
viktiga saker, viktiga saker, viktiga saknader, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker (haha), viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, 
viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, 
viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker 
och viktiga saker. Viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker, viktiga saker, riktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga saker, viktiga 
saker, viktiga saker och ser med nuvarande preliminära laguppställ-
ning mycket lovande ut. Vi väntar oss en bredare,  fylligare och mera 
oseriös tidning under nästa år. I årets sista tidning vill vi kasta extra 
mycket ljus på våra finfina azpar som jag tror kommer göra ett top-
penjobb under 2012 och har bidragit med mycket material till detta 
nummer. Även ett tack till Anna Collinder som julpyntat framsidan. 
Till sist är vi också väldigt tacksamma för alla som gjort en uppstart 
av Zenith möjlig och hoppas att den aldrig mer skall falla i glömska.

//Philip Staberg

2 Ledare 3

1. Flervariabel matematik Z2 56 %
2. Inledande  matematik Z1  32 %
3. Matematisk statistik Z3  20 %

Värt att notera är att Thomas Eriksson delade ut hela 5 st femmor (första gången någon Z-elev fått en 
femma på två år). 
I inledande har antalet underkända minskat drastiskt och antalet femmor har även här ökat, från 4 st 
(ordinarie tenta 2010) till 15 st i år.
Frågan kvarstår nu då om matematikexaminatorerna nu blivit snälla eller om det är så att vi blivit 
bättre? Eller kan det vara så att årets SI-ledare varit extra verksamma?

Kuggstatistik

Appropå kuggstatistik har vi även fått in nyttig 
information om man som Z-student väljer att 
läsa kompletterande kurser ifrån en utexamin-
erad Civilingenjör. Vi vill tacka Emil Tisell för 
detta angående kursen i Strömningsmekanik;

Så här efter strömningen har några intressanta ob-
servationer (och gissningar) gjorts. Det var ca 150 
studenter som läste strömning i LP1, de flesta var 
M3:or men det fanns en handfull från andra pro-
gram (F, I, Z). Efter vad jag har hört låter det som 
att kuggkvoten hamnade på cirka 50%.

Observationer:
* 100% av Z-eleverna klarade kursen med tre eller 
bättre
* I:are utan teknisk-påbyggnad fick högre betyg än 
trea.

Slutsats:
Eftersom näst intill alla som läste strömning kom 
från M3 kan vi anta att kuggkvoten för M3 är i 
storlek med kuggkvoten för kursen (ca 50%). Slut-
satsen blir därför att bästa förutsättningar för att 
klara kursen och för att få ett bra betyg fås genom 
att:
* Inte läsa på maskin
* Inte ha förkunskapskravet termodynamik
* Inte läsa tekniska ämnen utan istället fokusera på 
industriell ekonomi

Observationer från en alumn



4 5Ztyrets hörna
Först och främst vill vi tacka Zenith till deras 
initiativ till att ha en permanent sida för Ztyret 
i kommande upplagor! På så sätt kan vi lättare 
nå ut med information till Z-studenter om vad 
vi arbetar med och det blir lättare för oss att få in 
synpunkter och råd från er.
Mycket tid har passerat sedan vi presenterade 
vår verksamhetsplan i vårt första sektionsmöte. 
SMART är sedan en tid avbockad och vi har 
äntligen börjat komma igång med våra tre kärn-
punkter sponsorer, sammanhållning och reno-
vering av Zaloonen. Tyvärr måste vi medge att 
arbetet går långsamt framåt jämfört med vad 
vi hade hoppats på, men istället för att förhasta 
oss i provisoriska lösningar väljer vi att jobba 
långsiktigt. Därmed kan synliga resultat ibland 
förhalas från förväntade tidsperioder. Fördelen 
blir förhoppningsvis istället att  grundligt arbete 
leder till mera solida resultat.

I lokalfrågor jobbar vi i två parallella spår, reno-
vering av Zaloonen och frågan om disposition-
savtalet för våra lokaler samt väktarnas agerande 
vid dialoger med studenter. Dessa frågor är idag 
bara i sina initiala skeden vilket innebär att det 
inte alltid är självklart för sektionsmedlemmarna 
om det något sker. Ztyret finns dock alltid till 
hands om det skulle råda lite funderingar.
I dagsläget tas det också fram en grund för en 
ny sida för sektionen där man tänkt samla alla 
kommittéers sidor till en gemensam sådan för 
att verkligen föra fram ett ”ansikte” av sektionen 
utåt. Förhoppningsvis ska detta tillsammans med 
våra kommittéer få företag att intressera sig och 
kanske vilja sponsra en grå sektion där samtliga 
medlemmar har lojalitet, engagemang och rent ut 
sagt bara är så mycket bättre.
Ztyret har inte så mycket mer att säga för denna 
gång. Vi vill önska alla sektionsmedlemmar god 
jul och gott nytt år.  

//Sina Ztyret

Korzord

Vill du göra en logga till Zenith...?
Efter ett år i print, det vill säga på fjärde numret, känner vi att det är något 
som saknas. Vi pratar inte om struktur, kvalitetsjournalistik eller moral, 
utan vi behöver en logotyp! Känner du att du vill göra ett fotavtryck i 
Zeniths långa, ärofyllda historia och lovande framtid? Då kan du skicka in 
ditt förslag till zenith@ztek.chalmers.se.

Ett fint pris utlovas till det bästa förslaget!

Genererat av: Emmelie Gustafsson



Har du någonsin befunnit dig på fel plats vid fel tillfälle? Kanske hoppat på fel båt på väg mot 
främmande land? Det har kanske inte slagit dig, kära läsare, men förvånansvärt många i din 
direkta omgivning gick för inte allt för länge sedan runt i en annan färg än vackert grått. De 
sjöng andra sånger. Tillbad andra helgon. Jag pratar om överlöparna. De som bytte sektion, 
likt råttor från ett sjunkande skepp. Jag talar, kära läsare, mest om F.

Zeniths undersökningar visar att det under de se-
naste åren har skett en explosionsartad immigra-
tion från F till Z. Från få sporadiska av-/påhopp 
till en eller flera procent per år. Zeniths källor 
hävdar med bestämdhet att vi redan har passerat 
2%-spärren, och att vi i nuläget rör oss mot den 
ökända 4%-spärren. ”Det är vår bestämda åsikt 
att om ingenting görs nu så kommer det att vara 
för sent” säger Zeniths källa, ”Vi rör oss mot en 
sektion där det finns fler F än Z”. Redaktionen 
kan enbart spekulera över hur en sådan sektion 
skulle se ut, men det ser onekligen mörkt ut, 
kanske till och med mörkgrått. Konsekvenserna 
skulle givetvis bli grövre än enbart färgmässiga, 
liksom ett kommunistiskt övertagande inte en-
bart skulle göra ett land rödare. I värsta fall skulle 
F fungera som en inkörsport till grövre och mer 
dekadenta kulturer så som GU, Borås eller till och 
med KTH.

Med allt detta i åtanke ställer man sig givetvis frå-
gan: Varför? Hur kan det komma sig att F i tysthet 
börjar fylla Zaloonen, utan att på något sätt delge 
sina avsikter till Ztyret eller andra studenter? 
Zenith har givetvis teorierna och eventuellt också 
svaren. Rör det sig om en Rysk front, det länge 
väntade hotet från öster? Där F likt en tsunami 
sveper in och tar kontroll? Eller kanske mer trol-
igt, skulle det kunna vara så att det rör sig om ett 
tyst Maktövertagande (Machtergreifung), där F 
tar kontrollen över Ztyret och inför Fantomen 
som helgon? Är det så att vi står inför en kris och 
depression i Z:as långa och ärofyllda historia (25 

år). Eller är det så att det rör sig om skadedjur 
som i panik söker en säker hamn undan det iskal-
la vattnet från det sjunkande skeppet? Trots att 
vi på redaktionen har full förståelse inför rädslan 
inför kallt vatten. Även om vattnet är i form av 
indraget CSN, tenta i ”tillämpad kvantfysik” el-
ler män i blå trikåer, känner vi ändå att skadedjur 
är långt mycket värre än Ryssar (de är bra på det 
där med vodka) eller tysta Machtergreifung (de 
lär ju ha en grym inflyttningsfest på sektionen). 
Om man skulle behöva något slutgiltigt argu-
ment för varför skadedjur är värre, så kan man 
ju alltid betänka att de har en tendens att äta upp 
chips och annat gott man lämnat framme i Za-
loonen. För att försöka bringa klarhet i om det 
faktiskt rör sig om skadedjur eller inte, så har Ze-
nith designat följande intervju. En känd samt en 
anonym överlöpare har intervjuats och deras svar 
har noggrant analyserats.

Immigranterna från F
Invasion eller fenomen?
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Det var två gafflar som var ute och flög och så störtade en.
- Varför?

- För att gafflar inte kan flyga!

1. Gillar du ostmackor?
Phinduz:  Ja
Okänd:  Ja
2. Vad fick dig att välja Z?
Phinduz:  Vet inte, gillar robotar och sådant.
Okänd:  Jag ville läsa mastern system and mechatronics.
3. Är du rädd för vatten?
Phinduz:  Nej (tveksamt)
Okänd:  Nej, kanske om det ligger i lungorna.
4. Vad fick dig att lämna F?
Phinduz:  det blev en kedjereaktion.
Okänd:  Hög studietakt.
5. Kan man säga att du flydde i panik?
Phinduz:  … Nej?
Okänd:  Ja.
6. Om du fick göra om ditt val, skulle du fortfarande välja Z?
Phinduz:  Jag är faktiskt väldigt tveksam... men ja?
Okänd:  Nej, F var en bra erfarenhet.
7. Är du en kattmänniska?
Phinduz:  Ja (tveksamt)
Okänd:  Nej (dock inte rädd för katter)
8. Har någon någonsin refererat till dig som ”smittbärare”?
Phinduz:  Nej.
Okänd:  Tack så mycket...

Tack och lov så svarade ingen av de tillfrågade (1.Ja, 3.Ja, 5.Ja, 7.Nej, 8.Ja), vilket med stor säkerhet hade 
indikerat att de faktiskt var skadedjur. I och med detta vill vi lugna alla läsare med att det antagligen 
inte rör sig om en skadedjursepidemi, utan i värsta fall en invasion eller ett  Machtergreifung. Tiden 
får utvisa vad som egentligen håller på att hända med vår vackert grå sektion. Hur som, råttor är i alla 
fall rätt söta djur.

Text: Joakim Sundberg
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Lena Berg svarar på frågan vad man kan göra om man glömt betala 
kåravgiften och således inte kan anmäla sig till tentan.

”Det finns ingenting någon kan göra, det är omöjligt.”



8

Namn: Joakim Sundberg
Ålder: 21
Favoritfärg: Grå. 
Intressen:  Städa Gasque. Prova Öhl. Capz.
Hemstad: Uddevalla.
Favoritkurs hittills: Dig o Dat.
Favoritfisk: Marulk - hummer om jag fick välja vattenle-
vande djur i övrig.    Edit: men det får du inte.
Varför du valde att azpa Zenith: Media är den tredje 
stadsmakten, sedan gillar jag att skriva också.
Stavningskillz: Nej.

Zenithazparnas egna lilla sida 9

Namn: Jonas Kim KristiansenÅlder: 21 år
Favoritfärg: Grå /BlåIntressen: Fallskärmshoppning, träning (medeldistans, klättring), skid/snowboardsåkning, (programmering).Hemstad: Tanumshede (typ Grebbestad).Favoritkurs hittills: Java eller Inledande matte.Favoritfisk: Oklart.

Varför du valde att azpa Zenith: Pga av Malin ;P (och så är det gôtt fôlk)
Stavningskillz: Worzt ever!!!

Namn: Oskar AsphällÅlder: 21
Favoritfärg: Grå.Intressen: Datorspel, flickvän & sport (både utöva och titta på).
Hemstad: Stenungsund.Favoritkurs hittills: Elektriska kretsar.Favoritfisk: Makril.Varför du valde att azpa Zenith: För att jag vill ha samma job som stål-

manen.
Stavningskillz: Sa jag att mina grundskulle lärrare skicka mig på analys för 

att utreda om jag hade dyslezi ?

Namn: Malin Karlsson 

Ålder: 24

Favoritfärg: Grå! med vissa inslag av 

rött.
Intressen: resor, sport, blocka KC.

Hemstad: Kogstorp, lokaliserat i sko-

gen utanför Ullared.

Favoritkurs hittills
: Envariabel

Favoritfisk: Nemo.

Varför du valde azpa Zenith: Gillar 

att skriva och är glad att Zenith återstar-

tades förra året!

Stavningskillz: Anti-särskirver, om 

man nu kan det. På tangentbord är det 

ofta intill oläsligt. Skulle gärna stava 

‘cykeln’ som jag säger det - cyklen.

Namn: Edvin Spaxes
Ålder: 20
Favoritfärg: Svart edit: Grå
Intressen: Allt som inte är trist.
Hemstad: Leksand.
Favoritkurs hittills: Objektorienterad programmering.

Favoritfisk: Photocorynus spiniceps.

Varför du valde att azpa Zenith: Minns inte.

Stavningskillz: Jag blev testad och jag har det.

Namn: Emmelie Madelaine Gustafsson

Ålder: 20Favoritfärg: Blå edit: för i helvete... GRÅ.

Intressen: Spinning, golf, snowboard, längdskidor

Hemstad: Åsa, beläget i norra Halland.

Favoritkurs hittills: Øh?

Favoritfisk: Lax.
Varför du valde att azpa Zenith: För att 

bekräfta min coolhet.

Stavningskillz: Seriöst bäst i världen på att stava. 

Vem behöver stavningsprogram?



BajsquiZ 1110

I våras gjorde Zenith ett toalettpapperstest och för att fortsätta lite på detta tema tänkte vi nu, helt utan 
några som helst ”skitbra” skämt, (trots den Göteborgska luften vi andas) låta våra läsare testa sina kun-
skaper i det närbesläktade ämnet avföring. Detta med något så sofistikerat som ett bajsquiz! Idén till 
detta fick undertecknad när hon besökte flertalet nationalparker i Afrika förra året. Det är inte svårare 
än att du parar ihop rätt bajsbild, med rätt djur. Lycka till!

(svaren hittar du på sista uppslaget)

A
B

C

D

E
F

1 2

3

4

5

6

Text och bajs: Malin Karlsson
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I dessa jultider kan det vara svårt att veta vilken glögg man ska köpa. Samtidigt florerar det flera 
bestämda åsikter om vilken som faktiskt är den godaste julmusten. Zenith bestämde sig för att 
med egna undersökningar och test bringa klarhet i både vilken glögg som är godast - och hur stort 
ego julmustfinsmakarna har.

Framför en öppen eld satte sig panelen – bestående av delar av sittande Zenith samt fyra azpar, totalt 
sex personer – ner och avnjöt fyra olika typer av glögg. De olika sorterna var följande och testades i 
samma ordning:
- Blossa Lättglögg
- Kiviks Tranbärsglögg
- Dufvenkrooks Lättvinsglögg med hjortronsmak
- Herrljunga Glögg

Utlåtanden lät som följer

Blossa
”minner om en julmarknad i vintermörkret”, 
”passar bra med mandlar till”, ”söt”, ”god”, ”sma-
kar som glögg ska smaka”, ”ger en julig stämning”, 
”okej”
Kiviks
”en syrlig, fruktig smak”, ”en rund smak med 
balanserad sötma”, ”mindre kryddig”, ”tranbärss-
maken ger ett intryck av saft snarare än glögg”
Dufvenkrooks
”en mer somrigt syrlig smak”, ”något intetsä-
gande”, ”eftersmaken påminner om hjortron, 
samtidigt som den första smakparallellen dras 
till upplösta persikogodisar”, ”gyllenbrun kulör”, 
”tankarna flyger till en välbelyst skogsdunge”, 
”lite mer åt safthållet än glögghållet”,
Herrljunga
”djup, söt smak av druva”, ”rundaste smaken hit-
tills”, ”len”, ”för söt”, ”väldigt karismatisk”, ”relativt 
krämig”

Det var två kor som var ute och flög och så störtade en.
- Varför?

- För att den fick en gaffel i ögat! 
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Poängsättningen på de olika sorterna blev 
tillslut ganska varierande, men som man kan 
se i sammanställningen nedan är Kiviks den 
klara vinnaren, medan Blossa, Herrljunga och 
Dufvenkrooks  kämpar om andra-, tredje- och 
fjärdeplatsen.
En fråga som ofta dyker upp i juletider är vilken 
julmust som borde få ära julbordet med sin när-
varo. Dessutom brukar det vid vart julbord fin-
nas förbestämda åsikter om vilken tillverkare 
som gör den godaste musten, och så var det även 
i detta journalistiska sällskap – en del hade på 
förväg bestämt vilken som smakar bäst, medan 
andra hävdade att de klarar sig utan detta mörka, 
flytande guld. För att bringa klarhet i smakskill-
naden gjordes därför även detta andra test.

Testet gick således till så att en opartisk domare utsågs, och julmust hälldes upp i glas märkta ”1”, ”2” 
eller ”3”, sedan fick övriga testdeltagare försöka hitta vilken siffra som hörde ihop med vilken julmust-
tillverkare.

De julmuster som användes var Nygårdas, ICAs och Apotekarnes. Under testets utförande hördes 
kommentarer som ”fan, jag trodde det var mer skillnad än såhär” och ”de smakar ju precis likadant”. 

Hela två av fem deltagare lyckades att pricka in exakt rätt rad, dock kan det vara värt att nämna att 
valet av märke ändrades mer än en gång. Övrig intressant fakta är att julmusten började produceras 
år 1910 av Harry Roberts, och nu får alla bryggerier samma extrakt att jobba med. Receptet till detta 
känner i dagsläget endast två personer till; Göran Roberts, fjärde generationen från grundtillverkaren, 
samt hans dotter.

Efter avslutat test kom panelen, tillsammans med den opartiska domaren, fram till följande slutats och 
uppmaning till läsaren:
-Köp den billigaste julmusten, då alla smakar likadant!

Text: Malin Karlsson
Bild: Philip Staberg

Glögg/julmust och fest!
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Var sektion har sin egen stolthet. Nobelprisvinnare, flådiga sektionshus eller kommittéer med 15 ar-
rangemang per läsperiod. De man dock inte får glömma är vardagshjältarna. Teknologerna som stud-
erar lite mer än de andra, och likt ringar på vattnet sprider den kunskap de tillhandahåller till andra. 
De som lv 7, med ett lätt leende på läpparna, stiger in i det svettiga rummet och säger ”Men jag kan 
visa hur man gör...”. Jag pratar om nördarna, de som älskar att studera lite mer än de andra. Denna sida 
är dedikerad till dessa människor som var dag gör livet lite lättare att leva.

Denna läsperiod har vi intervjuat Jim Stenberg i Z2, vars skarpa kommentarer mer än en gång har fått 
en snorig övningsledare som tagit det lite för lugnt på jobbet, att skarpt dra efter andan och med dar-
rande stämma förklarar bakgrunden till problemet.

Fakta:

Läsperiodens Nörd
Jim stenberg

 10 snabba

Linux  windows
Mac  windows
Aftonbladet DN  Nej!
M-huset  EDIT
Xpress  Matlåda
Calculus  Java med swing
Gasquen  Studiehallen
Färgpennor Linjal
Cykel  Buss
Nudlar  Pizza

”Han har inte bevisat den i boken, utan lämnat den som en övning. Jag vill 
bevisa den. Jag skulle kunna skriva upp ett bevis som ingen förstår.”

-Peter Hegerty, Linjär Algebra.
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Grattis till läsperiodens nörd! Hur känns det?
Konstigt, känner mig lite skeptisk till vad ni 
grundar detta på? Att jag tjatar på er om skolan, 
eller att jag är en udda person? (Red. anm. Vi an-
vänder enbart vetenskapligt beprövade metoder 
för denna beslutsprocess. Tyvär kan vi inte avslö-
ja dessa av rädsla för manipulation av systemet).
 
Hur trivs du på Z?
Jag trivs bra, det finns att göra. Z är ju i både M & 
EDIT och det är ju mycket trevliga hus. 
Chalmers är som trevligast på helgerna när det 
finns gott om plats, man kan gå på utflykt till 
främmande marker som F- och K-husen. (Jag vill 
dock inte byta till F).

Hur uppfattar du Z’s studietempo?
Lagom, jag hade kanske klarat mer men det 
känns bra. Vill ju inte dra ner så man riskerar att 
bli rastlös.
Om tempot inte hade varit högt hade utbildnin-
gen inte haft det ryktet den har. Vissa kurser kan 
man dock ha åsikter om. Jag saknar t.ex. intresse 
av en kurs i hållbar utveckling, speciellt om den 
introduceras på det sättet som den gör.

Hur tror du att du kommer förändras av denna ut-
märkelse?
Risken är ju stor att man blir lite av en diva. Jag 
kommer fortsätta vara svensk och inte skryta för 
mycket men det kommer ju slinka ut till vänner 
m.m.

Vad har du för framtidsplaner?
Inom Chalmers, att vara klar inom 5 år, sedan 
planerar jag att sitta på kontor och vända papper. 
Jag är inte intresserad av en akademisk karriär 
inom Chalmers.

Hur många gånger har du blivit ihopblandad med 
övningsledare?
Tre gånger vad jag vet, det är då folk frågat mig 
om jag inte är det. Det kanske är positivt i me-
ningen att jag får repetition. Dock kanske det är 
negativt att jag inte kommer framåt. Dessutom, 
vad säger det om övningsledarna?

Text: Oskar Asphäll

Prästen och kyrkvaktmästaren satt i sakristian.Utanför fönstret passerade tre församlingsbor.- Om man summerar deras åldrar blir de tillsammans precis dubbelt så gammal som du,  sa 

prästen, och   om man multiplicerar deras åldrar med varandra så blir resultatet 2450.

Kyrkvaktmästaren funderade en stund.- Det går inte att räkna ut hur gamla de är, sa kyrkvaktmästaren. Jag måste få veta mer.

- Jag är äldst av oss alla, sa prästen. Då kunde vaktmästaren lösa problemet.Hur gammal är prästen?

Här kommer en liten matte kluring för den som 
inte har något bättre för sig

Ifrån:
Ålder:

Hobby:
ASCII-kommandon
Volymen för en kon:

Finaste polynomet:
Idol:

Tiahôlm
21 år
Programmering
Kan de viktigaste, ca 70 st
(h*π*R^3)/3
Ett newtonsteg:  x[i+1] = x[i] – J^-1*x[i]
Peter Hegarty, han är awsome, t.ex. när han 
ritade i 4D på tavlan för att illustrera två plan 
som skär varandra.
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Mitt emellan allt arbete i skolan under no-
vember smet jag tillsammans med massa 
andra chalmerister iväg till London under 
rubriken spex i en vecka. Vid sidan av detta 
hanns en hel del med och ett urval av rekom-
mendationer följer här.

Genom staden rinner Themsen som delar av 
London och samtidigt förbinds med dussintals 
broar av varierande utseende och karaktär. Mest 
känd är kanske den maffiga Tower Bridge och 
även Westminster Bridge som går över floden 
precis vid Houses of Parliament, varifrån Storbri-
tannien styrs. Byggnaden är definitivt sevärd och 
ger ett pampigt intryck, speciellt under senare 
kvällen, då belysningen gör sitt för att förstärka 
parlamentet tillsammans med Big Ben. Förutom 
att även beskåda London Eye under kvällstid är 
ett besök på flera av Londons pubar ett måste för 
att uppleva stämningen och det finfina utbudet av 
inhemsk öl. 

Imperial War Museum på södra sidan om Them-
sen är ett annat måste om man är intresserad av 
krigshistoria och gammal teknik. Muséet nås 
inom gångavstånd från Waterloo station och har 
väldigt förmånliga priser för studenter, dvs. det 
är gratis entré. Museibyggnaden är enorm och 
rymmer utställningar från framförallt första och 
andra världskrigen, men även ifrån kalla kriget 
och andra mindre händelser. För den intresse-
rade finns hundratusentals olika olika föremål att 
finna, vart och ett väl beskrivet. Flygplan, pan-
sarvagnar och artillerikanoner är några av dem 
större föremålen medan anteckningar, värdehan-
dlingar, pistoler, uniformer och all kringutrust-
ning man kan tänka sig hör till dem mindre. Om 
man vill hinna med att se allt rekommenderas att 
man har många timmar till hands.

Gillar man att shoppa finns Harrods till hands 
precis söder om Hyde Park och är ett gigantiskt 
varuhus fyllt med allt möjligt ifrån smycken och 
parfymer till delikatessmat, via allt inom inredn-
ing och kläder. Det som framförallt förundrade 
mig under mitt besök där var all personal som 
inte tycktes ha någon annan uppgift än att vara 
oerhört trevliga och hjälpsamma, samt att dessa 
var oerhört välklädda. Med min privatekonomi 
i åtanke inhandlades endast en liten bit chèvre 
tillsammans med en chokladkaka på delikates-
savdelningen. Men riktigt gott smakade det och 
svårt var det att slita sig ifrån matavdelningen.
Om barnasinnet finns kvar är Hamleys ett givet 
besök som ligger mitt på Regent Street inte alltför 
långt ifrån Piccadilly Circus. Här finns hur myck-
et leksaker som helst och massvis med personal 
som demonstrerar ett urval av allt. Radiostyrda 
helikoptrar och alla andra möjliga skojiga saker 
finns att hitta.

Text: Philip Staberg

En snabbis i London

”Den här grafen är från labbhäftet, den kan ni studera mer i er 
ensamhet om ni vill”

-Gunnar, S3.

De flesta teknologer känner till Grotesco, och har säkerligen flertalet gånger hört klassikern “Bö-
garnas fel”.

Vi i Zenith blir aningen upprörda när vi hör denna låt, då den innehåller en rad lögner och felaktiga 
påståenden. te.x. känns det helt orättvist att bekylla bögarna för diktaturen i Iran, översvämningar 
eller lapplisor. Vilken vettig teknolog som helst kan ju faktiskt inse att det enbart rör sig om populär-
fenomenet satir, eller kanske till och med, hör och häpna, ironi. Då Zenith står för demokratisk och 
källkritisk journalistik, känner vi ändå att vi för allmänhetens bästa bör undersöka all befintlig infor-
mation. Vi studerar den, reviderar den och till slut editerar den - allt för er skull. Allt i syfte att på bästa 
sätt påverka läsaren till att ha rätt åsikt.  

Zenith har i denna anda gjort en djup undersökning och listat saker som verkligen ÄR bögarnas fel, så 
att läsarna i framtiden skall kunna skilja på vad man KAN och INTE kan skylla på diverse minoriteter...

Utestället Gretas i Göteborg
DiscoBowling
Acceptabelt för män att tala känslor
Rädslan för att tappa tvålen i duschen
Caffe Latte
Konståkning
Twilight
Babsan
Pridefestivalen
Village People
Okej för män att gå på café
Manlig fåfänga
Manlig flygvärdinna (steward)
Okej att ha killkväll
Cider
Italien

Vi vill ändå ge grotesco cred för att de har en del korrekta påståenden - att schlagerfestivalen aldrig vill 
ta slut, DET är faktiskt bögarnas fel!

Bögarnas Fel?
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Svaren till Bajs QuiZen: A=4   B=3    C=1   D=5   E=6   F=2

19

Extrem Spelstol

Stol för den som vill sitta och spela 
hela veckorna! Med inbyggda stere-
ohögtalare och subwoofer så blir det 
lite av en minibiograf. Tre st inbyg-
gda vibrationsenheter gör att man 
känner spelet i hela kroppen.

Kostnad: 2700 kr

Väggfäste till Ipad

Fäst den i köket, perfekt 
om du vill kolla på film 
medan du lagar mat. 
För 499 kr kan du få ett 
snyggt fäste för din allra 
heligaste tekniska pryl. 
Finns i flertalet olika 
färger.

SoundAsleep

Huvudkudde med inbyggd 
högtalare. Koppla den till 
din Iphone/ipod eller annan 
musikspelande enhet och 
somna gott till din favorit-
musik.

Kostnad: 299 kr

Tekniska prylar
Följande recept tillhandahölls från 
Øhl- och tillika matansvarige i ZØK, Joz:
 
Portioner: 4
Ingredienser:
4 kycklingfiléer
1 msk smör eller margarin
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
2 purjolökar
2 1/2 dl mellangrädde
1/2 dl pesto 

Gör så här:
Bryn filéerna i matfettet i en stekpanna. 
Salta och peppra.

Skölj purjolöken. Strimla och fräs purjolöken i en tjockbottnad kastrull. 
Rör ned grädde och pesto. Lägg ned filéerna i såsen och låt koka cirka 10 
minuter. 

Servera med frästa grönsaker och bröd, eller med pasta.

Genväg: Byt ut kycklingfiléerna mot färdiggrillad kyckling. Enklare än att 
bara värma kycklingbitar i såsen kan det knappast bli.
Omväg: Gör din egen pesto så blir det godare smak!

Pestokyckling à la Joz

Text: Samir Lövgren
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