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Ledare

Jag får cancer i min själ när det är kärlekens dag. För en vecka sedan när denna tidningen släpps
firade (firade?) vi alla hjärtans dag, men vet ni nu varför vi gör detta? Jo, det var nämligen så att
för länge, länge sedan, ungefär år 400 efter Jesus födelse, så fick den Katolska kyrkan för sig att
man skulle fira helgonet Sankt Valentin. Man vet dock inte vilken Sankt Valentin, då finns i alla
fall tre stycken helgon med samma namn. Ett par hundra år senare fick högtiden en koppling
till romans då vårfåglars vilda parningsritualer inspirerade medeltidens ungdomar till att söka
sig en valentin. En valentin var en person som man var tillsammans med i ungefär ett år och var
medeltidens motsvarighet till nutidens så kallade ”ligg”. Allt detta skedde dock utanför Sveriges
gränser, antagligen för att inga fåglar kan para sig här i februari utan att förfrysa sina befjädrade
kön och därmed inte kunna inspirera våra ungdomar förrän senare på våren.
Alla hjärtans dag kom först till Sverige på 1960-talet, då det lanserades av kommersiella skäl och
genom amerikansk påverkan, och det är här cancern börjar få ett grepp om min själ.
Så det var alltså därför vi började fira Alla hjärtans dag, mitt i den jävla vintern, för att någon
skulle tjäna pengar. Så var det bestämt att vi män ska köpa rosor och boka bord. Om man inte är
en modern man, då lagar man middagen själv. Om man inte är en del av ett modernt par, då lagar
man middag tillsammans med hjälp av Per Morbergs senaste kokbok. För han är ju lite rivigare
än de andra TV-kockarna.
Här växer min tumör ytterligare. Jag gillar verkligen inte när man ska tvinga fram saker och ting.
Jag citerar Eternal sunshine of the spotless mind, en film jag har lite som tradition att titta på i
Alla hjärtans dagtider: ”Random thoughts for Valentine’s day, 2004. Today is a holiday invented
by greeting card companies to make people feel like crap.” Kalla mig oromantisk om du vill, men
jag ser hellre att folk köper rosor och bokar bord för att de är förälskade än för att det är så det ska
vara. Gesten förlorar mycket av sitt värde om syftet är fel.
Som tur är så finns det bra bromsmediciner för cancer nu för tiden så min själ kan få vila. En
av dem är Zenith, världens bästa sektionstidning. Tur att jag har den i alla fall, här är förresten
det nya numret! Det första för den nya redaktionen som du kan läsa om senare i numret. Ha en
fantastisk läsning!
/GörtZ, Chefredaktör Zenith 2013.

TRYCK
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Göteborg 2012
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Zenith är Z-teknologsektionens
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Kuggstatistik LP2
Det var en mycket tuff kamp i läsperiodens statistik och ettorna kved som små barnrumpor efter envariabelns
brutala tentamen. Ack så bortskämda och oerfarna så visade tvåorna att gammal är äldst med deras kurser.I den
tuffa kampen så var det ändå Signaler och system som drog det längsta stråt.
1. Sensorer Signaler och System
45%
2. Mekanik				35%
3. Matematisk Analys i en Variabel 33%

Info från programledningen
Om masterprogrammen
Under våren blir det tillfälle att få veta mer om masterprogrammen. Den 5:e mars går den så kallade minimässan av stapeln. Här
samlas representanter från alla masterprogram för att svara på
studenternas frågor. Så missa inte att vara med på den om ni vill
veta mer om mastrarna!
Tid och plats för mässan är: Ljusgården, A- huset mellan kl. 12:00
– 15:00 den 5/3

Till Z – ettorna – Hoppas att ni har haft en bra första termin på
Chalmers och att ni har kommit in i studietempot. … Annars är
det inget särskilt ni behöver tänka på för tillfället.
Till Z – tvåorna - Under våren kommer jag och Petter att komma
ut till er för att berätta mer om vilka behörighetsgivande kurser
som gäller inför mastervalet. Annars inget särskilt…

Om SI
För er som är intresserade av att vara SI – ledare på Z – programmet är det viktigt att ni anmäler er till utbildningen i april månad.
Att leda SI ger nya erfarenheter som kan vara bra att lyfta fram på
Cv:t, det ger ett tillskott i ekonomin och är förhoppningsvis också
ett roligt extrajobb. För att få vara SI – ledare är det ett måste att
först vara med på utbildningen.
Utbildningen äger rum: Under kvällstid den 16, 22 och 25:e april.
Skicka ett mail till mig senast den 5:e april så anmäler jag er till
den!

Till Z – treorna- Jag gissar på att ni har fullt upp med kandidatarbetet men glöm inte att också göra en ansökan till den master ni
villl läsa.
De datum som gäller för ansökan till master är: 1/4 - 15/5
Undantaget är mastern Entrepeneurship and business design. Här
är ansökningsdatum istället: 1/3 – 1/4

Om kursen Maskinorienterad programmering
Det har kommit en del frågor kring maskinorienterad programmering som har försvunnit ur programplanen. För er som vill
tenta av kursen redan under våren är det ok att göra det under
läsperiod fyra. Ni tar då tentan som går för ersättningskursen ”
Programmering av inbyggda system” men får resultatet inrapporterat under maskinorienterad programmering. Om ni vill
lägga upp det så, glöm inte att då också kontakta ansvarig lärare,
Roger Johansson, för att få resultaten inrapporterade under
kursen maskinorienterad programmering.

Vid pennan;
Ayla / Svl Z

Veckans citat:
”Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med
oförminskad entusiasm”
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Zenith 13 tar över!
Under det gångna året har Zenith verkat för att upprätthålla den
image tidningen vill utstråla - bitterhet, erfarenhet och intelligens.
Något som inte krävt någon ansträngning för att vidmakthålla.
Under ytan kunde man dock allt oftare skönja annat, mellan
alla diskussioner om i vilka mängder absinthe bäst inmundigas
eller vem som stavade värst - där fanns skratt och glädje! När
redaktionen insåg att de började ha trevligt tillsammans och de
bittra kommentarerna allt oftare byttes ut mot skämt och vänliga ord kände de att det var dags. Pensionen stundade. Det var
tid att räcka över stafettpinnen till sina barn och efterträdare.
Familjeföretaget skulle leva vidare, medan de numer mogna
medlemmarna i Zenith12s redaktion löser melodikrysset eller går
på russindisco tillsammans.
Nedan skriver var och en i Zenith12 om sin efterträdare, vi hoppas ni har lika höga förväntningar på dem som vi!
Chefredaktör - Jonas Görtz Rappu
Inte trodde jag att det skulle bli en Chefredaktör av honom första gången jag såg honom,
för två och ett halvt år sedan, iförd overall och
solglasögon. Jag visste det inte då, men stolt
var jag. Under årens gång har jag sett honom
försöka mogna. Det har gått sådär. Kläder
verkar han tappa bort lite då och då. Klippa sig
glömmer han ständigt. Med sina 23 jordsnurr
på nacken, en läggning för virtuellt dödande
och fula ord tror jag han kommer fylla ut sin mors skor. Hoppas
bara han håller reda på sin basker!
Kazzör - Klas Lancelot Sandell
Lancelot denna ädla riddare ifrån Borås. Han är
stark, han är stolt och han är vacker, något som
är helt nödvändigt med tanke på vilken mantel
han skall axla. Det enda negativa som finns
att säga är att “Konsten att baka bröd är något
han tydligen inte behärskar fullt ut”. All denna
styrka är nödvändig för att Klas skall kunna ta
ett stadigt tag om herr Rappu, peka med hela
handen och vägleda kommittén till nya höjder.
Det återstår endast ett par frågor, kommer han kunna matcha
senare års prestatioener? Kommer han officiellt erkänna sin kärlek till kung Arthur’s fru Guinevere? Och slutligen, kommer hans
kusin Penny att acceptera deras släktförbindelse officiellt på FB?

Knäppare - Karl Kalle Tageman
En ny knäppare i Zenith! Hurra! Jag borde gått
i pension redan förra året. Men nu ska det bli
andra bullar! Kalle min son, du kommer nu få ta
över dynastiet. Styr över Zeniths utseende med
en gråskala (din favoritfärgskala) i ena handen
och en absinthe i den andra. Och med ditt vackra
röda hårsvall kommer du kunna locka kvinnofolk till Zenith samt sätta skräck i Chefredaktören, liksom din far gjorde på sin tid när deadline närmade sig.
Dra nu in Zenith i nya höjder min son!
Propaganda-Praktikant - Erik Norén Norén
Dänna pôjk, med fingrar i syltburkar både på zektionen och i kåren, ska nu ta över det ansvarsfulla företaget att sprida Zenith. Det kommer att
bli en lång resa över Berg och dalar fyllda med
absinthe för att nå ut till alla trogna Z-teknologer. Men med god och hård uppfostran ska detta
småglin från Skövde no växa upp å bli lika stor
och stark som sin gode fader. De kommer änna
bli nogot av dänna pôjk!
Klåpare - Mattias Kozkoz Kousku
Kozkoz - Jag trodde aldrig att du skulle bli så
här stor. Jag kommer ihåg när du sprang runt i
trädgården, inte trodde jag att du skulle avancera
till att ränna runt i skogen med kompass och
karta! Jag hoppas att du förlåtit mig för ditt finska
påbrå, de är så läckra de finska karlarne det måste
du förstå. Jag vakar alltid över dig. När de andra
retar dig för dina olösliga knåp så finns jag här för
dig. Min fasad kommer att förbli dig trofast, men
mitt inre skrattar åt dina misstag.
Murvel - ett ouppnåeligt ideal
När jag började söka efter min efterträdare ville jag hitta en
student med ett öppet sinne, kritiskt öga och en penna skarpare
än excalibur -en murvel. Likt en bitter Merlin observerade jag
hur kön av hoppfulla minskade och försvann, när pennan alltjämt
satt kvar i värdighetens sten. Nya Zenith kommer tillsammans
att göra Murvelns jobb bra, men posten i sig kommer att vänta
på någon som tänker “Jag kanske inte kan dra pennan ur stenen,
men jag kan skriva en bitter krönika om det”.

1:a Kaffekokare - Naemi Hanaru Jönsson
För att Zenith ska orka vara bittra hela tiden
så behövs en stor mängd kaffe, det är här min
dotter Hanaru kommer in i bilden! Hennes
stora intresse för den japanska kulturen har
gjort henne till en otaku, inom kaffe. Hennes
ringa ålder betyder dock inte att hon är oerfaren på Z, hon har hunnit med både det ena
och det andra och har för tillfället fötter i tre
olika läger. Och så är hon grym på kaffe då.
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Källa: http://www.smbc-comics.com/

Läsperiodens rön

Under den senaste tiden så har man gjort banbrytande framsteg
inom den vetenskapliga fältet inom astronomi. Med durkslag
och häxkonst har dagens vetenskapsmän tagit fram den perfekta
metoden för att ta fram zodiak och horoskop. Astrologi är ett mycket komplicerat ämne som inte går att beskriva denna korta text.
Det krävs en lång och mödosam utbildning med långa sessioner
siande och hummande innan man förstår sig på Astrologins innersta hemligheter. Men med enkelt tal så går det ut på att den
kosmologiska materians positionering bestämmer ditt öde. För att
ta fram horoskop så måste en Astrolog göra noggranna beräkningar och lösa gigantiska Matriser som bestäms utav solen, månens
och planeternas kosmiska närvaro. Äntligen kan Matlab användas
till något vettigt tänker ni. Utan Matlab hade faktiskt inte följande
horoskop vart möjliga att ta fram.

Z:

Planeternas rörelse säger att du borde införskaffa i ny teknologi.
Allternativt försöka vara kreativ och skapa ett eget underverk att
ta över världen med. Turen med kärleken är dock begränsad och
du lär inte träffa någon ny person i ditt liv. Men vänskapen frodas
så satsa lite extra på dina goda kamrater.

E:

Solen står på ett mycket nyckfullt placering vilket gör att allt i
ditt liv står under brandfara. Koppla ingenting mer än nödvändigt och bär alltid med dig en brandfilt ifall du eller din Elektro
kamrat fattar eld. Liksom allt annat i ditt liv just nu så fattar även
kärleken eld och du har mycket goda chanser att förbättra dina
nära relationer. Pengar bör du hålla i hårt annars finns det risk att
de snabbt brinner upp.

F-Spexet
Det var en gång… F-spexet Ludwig Emil Grimm
eller den som illustrerar en bok åt andra, hamnar ofta själv däri.
En hel del saker är välkända. Till exempel så kan kungar inte
flyga. Den kung som nu faller från slottskrönet gör för ögonblicket inget för att motbevisa detta. Den kolossala grop han gör
i marken när han landar gör inte heller mycket för att motbevisa
hypotesen. Han kravlar sig ur gropen mumlandes något om att
han inte alls har kalla fötter och börjar långsamt gå upp för landsvägen. Plötsligt så vänder han sig om och säger:
‘’En förbannelse över dig! En vacker dag så kommer du sticka dig
på en slända. Och då kommer du att sova i 100 år.’’
Lätt upprymd, som om han faktiskt åstadkommit något, så
fortsätter han sedan nedför landsvägen. Det är mycket man kan
fråga sig angående detta. Vad är det för rike vi befinner oss i?
Vilken kung såg vi just? Varför skulle någon vara så dum att de
överlåter hela rättskipningsprocessen till förekomsten av sländor?
Hade detta varit ett slut så hade det varit ett väldigt otillfredsställande sådant. Men det är inget slut. Det är en början.
Fortsättningen på sagan ses på någon av F-spexets föreställningar
läsvecka 1 i läsperiod 4 (även känt som 17, 18, 19, 21, 22 och 23
mars). Förutom sagan utlovas skämt, sång, dans, inrop och
trerättersmiddag! Biljetter säljes på www.f-spexet.se.

I:

Venus vinkel tillsammans med Jorden gör att du enkelt borde
kunna skrapa hela börsen. Men vakta dina köp och bli inte allt
för girig så att en börskrasch infaller nästa månad. Som vanligt så
spirar kärleken runt dina fötter så satsa på dina nära och kära.

V:

Akta dig mycket noga denna månad. Oturen är mycket stor för
din del och det påverkar både ditt jobb och privata liv. Bygg absolut inga broar eller andra farliga konstruktioner som kan vålla till
förfärliga katastrofer. Det kommer vara ont om pengar och kärlek
för din del. Men det är bara att hålla ut, nästa läsperiod går det
mot bättre tider.
/KozKoz
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Zeniths Spelhörna
Var hälsade alla gamers! Var hälsade även ni som önskar att ni
var gamers men ännu inte vågat ta steget. I den här någorlunda
återkommande artikelserien kommer våra utbildade experter dela
med sig av sina bästa tips och tricks för att göra dig till en bättre
gamer. Så om du är trött på att bli totalt krossad av tolvåringar
som har haft sex med din mamma och har ‘YOLO’ i sin gamertag
kan du andas ut. Vi är här för att hjälpa. I denna läsperiodens
nummer kommer vi diskutera hur du kan ändra dina musinställningar för att öka din precision.
Vi börjar alltså med något mycket viktigt, en av gamerns största
fiender, en tumör som letat sig in bland Windows standardinställningar. Jag pratar såklart om musacceleration. Musaccelerationen
kan i många fall beskyllas då ett sniperskott går precis över fiendens axel eller en singel-targetspell landar på ett creep.
Musacceleration är ungefär vad det låter som. Ifall du har musacceleration aktiverat så kommer muspekarens rörelse bero på
hur fort du rör din mus. Stänger du av musacceleration kommer
pekarens rörelse endast bero på hur långt du rör din mus.

Ett enkelt test kan göras för att avgöra om musaccelerationen är
på: Bestäm två punkter på din musmatta som du drar din mus
emellan, en gång fort och en gång långsamt. Ifall muspekaren rör
sig längre första gången än andra har du musacceleration aktiverat och bör göra dig själv en tjänst och stänga av den.
Men varför då, i hela friden, gör det någon skillnad? Många som
stänger av accelerationen känner att det blir svårare att ha precision i sitt gameande, men för den som har tålamod lönar det sig.
Svaret till varför man ska inaktivera musacceleration ligger nämligen i vad som brukar kallas för muskelminne. Med acceleration
på krävs det att dina ögon ser att din markör är är på målet för att
du ska veta att du är rätt innan du trycker av. Efter några (okej,
många) timmars spelande utan acceleration kommer det att sitta i
din ryggrad precis hur långt du ska flytta musen för att få hårkorset rakt över fiendens ansikte och BOOM,
ZenithFan1337

xXYOLOSWAG420Xx.

Du fattar själv inte vad som hände.
Så om du gillar att gamea och söker bättre resultat, stäng av
musaccelerationen och kör järnet.
Happy pwning.
/GörtZ

Om jag ändå hade stängt av
musacceleratinen som Zenith sa åt mig
6|
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Intervju med Daltonz

Vi i Zeniths redaktion kände oss väldigt nyfikna på dem kommitésittande som gick på vid nyåret. Vad är det egentligen för filurer
vi kommer att ha och göra med och kommer dem alls kunna
bidra med något värdefullt för sektionen? För att besvara dessa
frågor satte vi oss ner med dem färskt invalda och intervjuade
dem olika kommitéerna i grupp. Här följer Daltonz intervju,
zexets och ZØKs hittar du längre bak i tidningen.
Daltonz 2013 är:
Anton Kjelle Kjellin, Revolverman
Charlotte ChAnna Lanfelt, Fifflare
Viktor Duchezz Runemalm, Trixare
Marie Mozz Widén, Bryggare
Fredrik Baltazar Boldizar, Tjallare
Mattias Gutti Gudjonsson, Zlaktare
Vad gör Daltonz?
Daltonz annordnar roliga tillställningar för att främja Z-sektionens sammanhållning och kamratskap.
Hur görs detta?
Vi arrangerar zittningar, burgarstånd, lan och öhl-hävf.
Vad ska ni göra för att bli det bästa Daltonz genom tiderna?
Vi ska göra dom bästa arren och inte köpa in 30 kg sallad.
Målsättningen är att utöka antalet arrangemangen och förbättra
dessa från föregående år. Vi kan redan nu avslöja att vi kommer
att arrangera en Baztu-zittning den 9-maj.
När var det bättre?
Har det vart bättre?
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Om ni var tvugna att offra ett finger till Lucky Luke, vilket
finger skulle ni offra?
Det råder delade meningar i Daltonz men efter ett ivrig disskussion bestämmer den ansvarstagande Revolvermannen att alla
offrar ett finger till Lucky. “En liten hat-kärlek vi har i Daltonz.”
- Kjelle
Vart hänger Daltonz?
Zaloonen, Kjell & Company och rummet. Speciellt på Kjell numera eftersom Mozz har lyckats att skaffa dem som sponsor utav
Kjell-Kraft.
Kommer ni att sammarbeta över sektionsgränserna?
Ja. Vi kommer att arrangera Rockpub med Delta och Djungel
Patrullen (DDD). Vi vill även att andra sektioner hittar ner till
våra hävf.
Hur många gånger har ni suttit i fängelse då?
Vi tappade räkningen när våra fingrar tog slut.
Vad är era kommande arr?
Spel-kväll 20 Februari, onsdag lv 5 ( brädspel och liknande).
Hävf 25 Februari, måndag lv6
Et-raj 16 Mars lördag lv8 (St:Patrick tema)
Vad gör Trixaren?
Han har en god kontakt med pateter. Han styr och ställer över
förådet så det har genomgåtts en redig inventering nyligen. Han
är även evenemangsansvarig.
Vad är DaltonZ 13 motto?
Det kan inte bli fel!
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Recept: Zenithburgare

“Vadå recept? Hamburgare är ju skitenkelt!” Tänker ni kanske
nu. HAMburgare ja, men en ZENITHburgare är en helt annan
femma. Detta recept har förvarats i största hemlighet i århundraden. Vaktat av shaolinmunkar i ett ensligt tempel i norra Tibet
hölls denna vägledning till kulinarisk upplysning undan världens
korrupta krafter.Hur receptet funnit sin väg till Göteborg och
Zeniths redaktion är högst oklart, men det viskas i skuggorna om
en stor konspiration som involverar såväl de stora supermakterna
som religösa ledare världen över.
Att skapa en Zenithburgare är lite som att uppfostra ett barn;
det krävs både disciplin och kärlek för att komma till rätta med
resultatet. Är du för strikt kan burgaren göra uppror mot dig och
fly ut i den mörka kalla världen. Om du bara överöser den med
kärlek riskerar du att skämma bort den och den växer aldrig upp
till att bli en gourmetmåltid. Lyckligtvis skall vi nu dela med oss
av alla tips, trix, knep och metoder som krävs för att lyckas med
uppfostran.

Börja med köttfärs, mycket köttfärs. Originalreceptet säger nötfärs från Indien, men sådan helig färs är svår att få tag på nu för
tiden. Nötfärs från din lokala matbutik duger fint. Det viktigaste
är att den inte varit frusen då det gör att den tappar hållfasthet
och faller isär under stekningen. I en bra burgarbiff hittar man
hackad lök, så se till att få dina lökar hackade. Ju finare hackat
desto bättre. Vi använde oss av en matberedare för att dela löken
på molekylnivå, men det går lika bra med hederlig kökskniv.
Lägg färs och lök i en rymlig bunke, ös på med salt och peppar
(köttfärs kräver rätt mycket kryddor för att få ordentlig smak) och
den hemliga ingrediensen: barbequesås (Redaktionen rekommenderar Felix Sweet and smokey).
Nu till det viktiga: blandningen. Se till att dina händer är rena
och fria från bakterier, virus och nanorobotar. Ta ett stadigt tag i
bunken med vänsterhanden. Med högerhanden knådar du sedan
ihop ingredienserna med stadiga tag. Vrid samtidigt handen medsols. Vridningen gör att köttets fibrer struktureras i ett organiserat
gitter. Detta ger burgaren en luftigare konsistens, vilket gör mer
plats för smakämnen. När du tycker att det ser välblandat ut
fortsätter du knåda i minst tre minuter till. Detta kallas “kärlekshandtaget” och är nödvändigt för att burgaren ska känna sig
älskad och uppskattad. När knådningsprocessen är avslutad måste
du göra det alla föräldrar en gång måste göra: sparka din älskade
unge ur dess trygga bo. Likt en ugglemoder välter du utan pardon
ut den lilla försvarsösa köttklumpen på bordet.

Dela upp färsen i bollar på minst 200g styck. En Zenithburgare
kan inte vara mindre än 200g, det är vetenskapligt bevisat. Platta
ut till runda fina biffar. Bryn en ordentlig klick smör i stekpannan,
storleken brukar definieras som “ett babyhuvud”. Se till att hålla
värmen nere så du inte bränner ytan på burgarna. De flesta kommer här stöta på problem av logistisk karaktär: Hur får jag plats
med burgaren i stekpannan? Svaret är lika självklart som att solen
går upp på morgonen: köp en större stekpanna! När detta lilla
hindret är överstökat och biffen är i pannan är det dags att börja
räkna. Ingen lin.alg. eller flervariabel, här pratar vi sekunder.
Räkna till 30, sen vänder du försiktigt på biffen. På grund av dess
storlek kan det vara bra att använda sig

Det finns inga för stora hamburgare, bara för
små stekpannor.
av två stekspadar. Zenith tar inte ansvar för brännskador orsakade
av skvätt från burgares magplask i stekpannan. Upprepa räkneprocessen tills burgaren har en gyllene färg(nåja, mer åt det bruna
hållet).
När samtliga burgare är stekta och lagda på serveringsfat med
guldkant bör de övertäckas för att bibehålla ideal förtäringstemperatur. Det har nu blivit dags att steka BACON!! Även i den
sämsta av Zenithburgare hittar du minst tre skivor välstekt bacon.
Denna process förklaras inte närmare då baconstekning är en av
de mest grundläggande färdigheter en god student bör besitta.
Parallellt med stekningen bör man skära upp grönsakerna. Isbergsalladen skalas blad för blad och lägges i en skål med isvatten.
Detta ger en krispighet som inte är av denna världen. Tomat och
lök skivas i tunna, delikata skivor. “Vad nu? ingen gurka?” tänker
ni. Korrekt. Gurka innehålller till 96% av vatten. Skulle du hälla
ett par centiliter vatten i din burgare? Nä, tänkte väl det.
Skär upp bröden, som du naturligvis bakat själv enligt mormors
klassiska recept från 1911, och stoppa i brödrosten på svag värme.
Det har nu blivit dags för slutmontering. Tag en brödunderdel,
kladda på hamburgardressing (vi använde bacondressing. Men
här dömer vi ingen som gör annorlunda). Ett par skivor lök, låt
sedan en biff trona på denna bädd. Ett minimum på tre skivor
smakrik ost, förslagsvis en vällagrad Prästost, BACON, tomat,
ett salladsblad (låt salladen rinna av innan den appliceras). På
med locket och Voilá! Din Zenithburgare är klar att avnjutas.
Här vill vi utförärda en varning; efter en Zenithburgare kommer
alla andra burgare smaka gammal toffla (undantaget är DaltonZ
Z-burgare).
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Ett opartiskt burgartest finner du på nästa sida.
Zenith 2013

/Lanzelot

Det stora hamburgartestet

Då jag suttit med en 150-grammare med ost har jag ofta frågat
mig själv om det finns något godare än just hamburgare. Nu har
jag fått chansen att undersöka saken närmare. Det hela började
med att vi i Zenith beslöt oss för att göra hamburgare till vår kickoff. Så när jag inhandlat den grönblå skrivardrycken gick jag förbi
McDonalds och Burger King och köpte mig en cheeseburgare på
var på varje hamburgarhak. Stolt och glad över mina inköp begav
jag mig till de andra som stekte kött och hackade lök.

Burger Kings burgare kommer som bekant direkt från grillen och
jag är övertygad om att det stämmer. Dock är jag osäker på vilken
sorts grill de menar. Jag har en känsla av att det kan vara från
Opel. Närmare bestämt en Opel Astra. Den smakade nämligen
lite som det brukar lukta i farfars bil. Denna burgare lämpar sig
främst till den som tycker om senap.

Jag började med att ta ett bett av 10krs burgaren från McDonalds
och för att vara en köttbit, som troligtvis legat framme fyra dagar
i ett växthus bredvid en bayersk tomatplanta, placerad mellan två
skorpor så var den utsökt. Ketchupen var lagom salt och i rätt
färg. Osten fick mig att minnas till den tiden då jag var en liten
pilt och åkte virvelvinden på tivoli. Det som dock drog ner upplevelsen av burgaren var avsaknaden av sesamfrön på locket.

Burger King levererar en trött burgare med diverse kosmetiska
förfall. God var den inte heller.

Cheesburgaren från McDonalds var förvånatsvärd god trots sitt
slitna utseende.

Propagandapraktikanten älskar Zenithburgare, nästan lika
mycket som han älskar Jessica Alba på en strand under
solnedgången.

Zenithburgaren var det närmaste en ”Mouthgasm” jag någonsin
kommit. Explosioner av smaker som jag inte visste om var där,
jag som inte är så mycket för ”rökigt” kött blev förälskad i denna
smaksensation. Det var som om Jessica Alba i bikini långsamt
kommer upp ur havet och går fram till mig för att sedan börja
hångla upp mig. Salladens krispighet och brödets mildhet blev en
riktigt bra kombination framförallt då dressingen gav burgaren en
sötma av ny dimension.

Zenithredaktionen var överens om att Zenithburgaren
var det godaste de ätit i hela sina liv.
Var DaltonZburgaren var vet jag inte.
Slutsatsen är att Hamburgare är den godaste rätten som blivit
skapad, även om kvalitén skiljer sig ofantligt mycket och man
måste ta sin tid och begrunda om man ska köpa en burgare för
10 eller 13 kronor nu eller om man ska spara sig till en ovärderlig
upplevelse för samtliga sinnen.
PP over and out!
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− En bra plattform för nätverkande,
säger Oskar Wigström, om fördelarna
med att delta i Wingquist Laboratory.

Wingquist Laboratory

Forskning i samarbete med industrin
Oskar Wigström (Z10), är doktorand vid institutionen
Signaler och System och forskar främst på schemaläggning
av industriella system. Han tog sin master i Systems, Control
and Mechatronics, på Chalmers 2010.
Sedan ett par år är Oskar engagerad i Wingquist Labora
tory vars vision är att skapa en helt virtuell process för pro
duktframtagning, där hela utvecklingsarbetet sker i datorn.
Genom det sparar man både tid, material och miljö.
Varför valde du doktorandstudier?
− Jag uppskattar blandningen av avancerad matematik och
praktiska resultat. När jag var klar med mina studier visste
jag att jag ville doktorera i reglerteknik, men tyvärr fanns det
inga lediga tjänster. Det fanns det däremot inom optimering
på Automation, ett ämne som visade sig vara minst lika in
tressant.
− Jag gillar friheten och möjligheten att fördjupa mig i in
tressanta forskningsfrågor. Det är skönt att kunna styra över
sin tid och sin planering. Men det kräver disciplin – så man
inte jobbar för mycket.
Hur kom du i kontakt med Wingquist Laboratory?

12 |

− Jag började gå på centrats fredagsseminarier i samband
med att jag blev en del i forskargruppen Automation, som
leds av min handledare professor Bengt Lennartson.
− Min forskning handlar bland annat om att optimera
energiförbrukning i robotceller. Enkelt uttryckt; om man sak
tar ner robotens rörelsemönster när det är möjligt, sparar
man energi då? Hur effektiv kan man göra rörelsen? Om man
även ska ta hänsyn till mer än en robot åt gången blir proble
met snabbt komplext.
Zenith 2013

Vad tycker du är fördelarna med att delta i Wingquist
Laboratory?
− Eftersom Wingquist Laboratory också har ett VINN Excel
lence Centre (VINNEX) är det ett bra sammanhang att synas i.
Centret har hög status sett till sin forskning, både i Sverige
och internationellt.
− Jag personligen är dålig på att nätverka, men genom
Wingquist Laboratory får jag tillgång till en perfekt plattform
och direktkontakt till centrets industripartners, som t ex
Volvo, ABB och Scania. Dessutom träffar jag andra forskar
grupper inom Chalmers, säger Oskar.
− Jag uppskattar också fredagsseminarierna. Genom dem
får man ett hum om vad andra i centret forskar om och det
kan i sin tur leda till nya samarbeten. Sedan är det bra som
träning. Seminariet avslutas med en frågestund efter presen
tationen och det ger bra erfarenheter inför framtiden. Jag ska
själv hålla ett seminarium om någon vecka.
Har du några tips till de som står i begrepp att välja
Masterinriktning nu?
− Välj inte bort något bara för det verkar svårt, utan välj det
du är mest intresserad av. Då finns förutsättningar att göra
det mesta möjliga av din studietid, avslutar Oskar. 

Är du nyfiken på vår forskning? Sök exjobb som har koppling till
Wingquist Laboratory. De utannonseras via institutionernas hemsidor:
www.chalmers.se/ppd/SV/aktuellt/ledigaexamensarbeten
www.chalmers.se/en/departments/s2/education/mastersprogrammes/
Pages/Master’sthesis.aspx
Seminarierna hittar du här: www.chalmers.se/ppd/wingquist-en/news

Intervju med ZØK
ZØK 13 är:
Trygve Norrzken Gröndahl, General
Daniel Danmag Magnusson, Kazzör
Simon Multi Wiede, Redaktör
Lisa Lotuz Malis, Øhlchef
Jenny Flamman Larsson PR-Zchef
Simon Zalt Björkman, Terapeut
Albin Wåfflan Dahlin, Infochef

Finns det några planer på samarbete över sektionsgränserna?
Ja absolut! MØK har sett oss nakna, så dem borde vi nog samarbeta med. Vi är kompisar med NollkIT också.

Vad gör er kommitté på Z?
Vet inte riktigt. Tror det har med nollningen att göra...
Vi ska planera nollningen och se till att det blir den bästa
nollningen någonsin. Vi spenderar Ztyrets pengar också!

Solglasögonen är ett av ZØK’s signaturtecken. Hur kommer det
sig att ni har solglasögon?
Flamman: Vi har svurit en ed på att bära dem.

Hur ska ni göra för att det ska bli den bästa nollningen
någonsin?
Alla ska få en kompis att labba med. (Då det var den norsktalande
generalen som gav detta svaret är vi lite osäkra på det, kan vara
förvridet av översättningen)
Hur ska ni göra för att nollan ska förstå generalen?
Jag kan ju säga “Hej Nollan”, sen får jag väl vara tyst resten av
nollningen. Tänkte hålla det hemligt att jag är norsk fram till
nollfinalen.
Om ni var tvungna att offra ett lillfinger till Lucky Luke, vem
hade då fått offra sitt?
Efter en stunds tjafsande om att hela kazzören borde offras kom
ZØK tillslut fram till att alla skulle ha offrat en liten bit var.
Var ska man vara om man vill hänga med er?
Zaloonen, rummet, eller random sittning på gasquen. Ja, fram till
natten då, sen är vi nog hemma. Men rummet är bra.

Det är ju något av en tradition att Generalen bär ett ståtligt
skägg. Kommer ni upprätthålla denna tradition?
Norrzken: Jag försöker spara, men det blir suddigt snarare än luddigt. I värsta fall får jag spara ut håret och knyta det runt hakan.

Så det finns alltså en Nollk-ed?
Nej det har vi aldrig påstått. Vi har så vackra ögon, Nollan kommer ha svårt att hålla nollefriden utan dem.
Vem är rädd för nollk?
De som stod bakom oss i kön till gasquen i helgen är nog det. Har
man sett NollK’s blottade ändor är man rädd för NollK!
Vad dricker egentligen en Øhlchef?
Inte Øhl. Nånting annat, men inte Øhl.
När var det bättre?
Det blir bättre hela tiden. Om ca 6 månader är det bäst! (Rätt svar
hade varit: Förr! Red. anm.)
Har ni några andra hälsningar till sektionen?
Bli fadder! Ni får en terapeutkram då.

Zenith 2013

| 13

Hur man skiter som en man

Det finns inget manligare än att gå på toaletten. Jag anser att det
ligger i mannens natur att gå på toaletten och njuta utav upplevelsen. Men under dagens stress så har denna manliga kultur
bleknat bort bland alla tentor och pubar. Den sanna mannen har
näst intill försvunnit bort hos oss Chalmerister. För att få bukt
på dessa problem så har jag valt att skriva en klar och tydlig lista
på hur du som man kan öva och praktisera på ditt toasittande.
Notera att även kvinnot kan ta del av denna guide för att lära sig
skita som en man.

1.
Först och främst välj valfri litteratur, vi rekommenderar givetvis
Zenith. (Det får inte vara pornografi eller kursmaterial).
2.
Berätta för ditt sällskap att du tänker gå på toa. Är din partner i
närheten så ska du givetvis informera denne om detta. Bonuspoäng blir det om hen umgås med sina vänner.
3.
Gå in på toaletten och dra ner dina pantalonger till dina anklar
för att få en vadderad känsla. Själv så tar jag av mig byxorna helt
och hållet för en friare upplevelse. Men detta är valfritt.
4.
Sätt dig bekvämt på toaletten.
5.
Studera den litteratur du valt och granska dess framsida. När du
gjort dig bekant med den så kan du bläddra lite lätt i den för att
bli bekant med dess innehåll. Detta frigör dina inre spänningar i
kroppen och underlättar akten.
6.
Kom ihåg att under hela handlingen prutta så högljutt som
möjligt. Detta är mycket viktigt på grund av djupt rotade traditioner. När människan var en mycket ung varelse så fanns det
inga skyddande väggar mot rovdjur och dinosaurier. Det högljudda pruttande var en form av försvarsmekanism för mannen så att
han skulle låtsas sig vara större än vad han egentligen var. Det kan
efterliknas med Generalens hysteriska rytande under nollningen
mot nollan.
7.
Läs ditt tryckalster och känn hur den första drönaren kommer
ut. En erfaren man får nu i detta steg en kall och vått vattenstänk
i ändalykten. Tar du detta som en man så gläds du av denna
magiska sköljning. Men är du inte redo för denna upplyftande
upplevelse så kan man börja med att stoppa ner papper i holken
innan man sätter sig på den i steg 4.
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Klåparen KozKoz visar hur
man skiter som
en man.

8.
Nu börjar den eviga väntan på upplysningen. Man får absolut inte
lämna stolen innan benen har domnat bort helt och hållet.
9.
Med en ström av förfriskande blod i benen ställer du dig upp och
lägger märke till konstistens, färg och eventuella matrester som
kan förekomma. Detta blir sedan ett bra samtalsämne med din
partner. Man får inte glömma detta!
10.
Ta sedan en godtycklig mängd toapapper. Kom ihåg bara att
lämna kvar lite hela tiden. Torka dig noga där bak och ta sedan en
god titt på pappret. Är pappret rent så har du stött på den perfekta
dumpen. Då kan du strunta i steg 11. Tragiskt nog så det enbart
en oansenlig liten skara med människor som får uppleva denna
renande och näst intill gudomliga upplevelse.
11.
Upprepa steg 10 tills toalettpappret är skinande rent.
12.
Spola, finns det några som helst spår efter dig så strunta i det.
Detta kommer ändå försvinna av sig själv. Antingen så slits det
bort eller så städar din partner bort det efter ett tag. Är det så att
du har praktiserat på Zaloonen så tar biträdande sexmästare hand
om toaletten förr eller senare.
13.
Lämna toalettsitsen uppe och litteraturen på golvet för andra att
öva eller praktisera med.
14.
Tvätta sedan händerna endast en gång. Att torka händerna är
valfritt.
15.
Avlägsna dig från toaletten och lämna dörren öppen så att luften
där inne kan vädras ut.
16.
Prata sedan med din partner i 15 minuter om din upplevelse. Det
går även bra med studiekamrater om hen inte finns i din direkta
omgivning.
Jag utövar detta varje dag och mitt rekord ligger upp mot 53 minuter. Dock strävar jag efter att komma upp till den magiska tiden
på 100 minuter samt sätta den perfekta dumpen. Då hade jag känt
att jag är en sann man och står upp för mitt rykte.
/KozKoz

Intervju Zexet
Zexet 13 består av:
Zexmästare: Andreas ”Döden” Ljungström
Kazzør: Andreas ”Hälge” Andersson
Kalazchef: Oskar med c ”Roach” Wellenstam
IT-Chef: Joacim ”Jehovacim” Göransson
Zaloonschef: Anton ”bArn” Johansson
Øhlchef: Helena ”Knutte” Pettersson
RP-chef: Jonathan ”Wierdwood” Winther
Ztallchef: Åsa ”Akva” Rogenfelt
Zexmästarinna: Isac ”KalQon” Lindgren
Vad gör Zexet?
Vi arrangerar fester, gasquer och kanske caspning. Vi tar även
hand om Zaloonen. Vi får folk att städa, även om vi gillar att städa
själva.
Vad kommer ni göra för att bli det bästa Zexet någonsin?
Vi kommer ha FEMTON TON SAND!!
Är det verkligen så mycket?
Nee.. Men vi kommer att ha mer genomtänkta arr också, ha en
bättre CM-sittning, och bättre patetkontakt.
Vi ska helt enkelt vara bättre.

Om ni skulle offra ett lillfinger till Lucky Luke, vilket skulle ni
offra?
Här skriker alla i Zexet 13 olika namn, men det verkar som att de
flesta vill offra Akvas finger. ”Jag har redan offrat ett halvt finger”
säger Knutte och visar ett halvt finger. Hälge har ett mer intressant
svar, ”Vi offrar det långa fingret”.
Vart ska man gå om man vill hänga med er?
Zaloonen.
När var det bättre?
Just nu.
Zeniths redaktion vill understryka till eventuella läsare som är
Zexetpateter att detta inte är Zeniths åsikt, nödvändigtvis.
Har ni tänkt ha några samarbeten utanför sektionen?
”Vi kommer arra beachgasque med Matnatsex från GU och CM i
fest med IT.”
Kommer det att komma en bil till sektionen i år eller är ni
rädda för att ztallchefen ska tappa bort den?
”Jag har något på gång i fordonsväg”-Akva
Har ni något annat ni vill säga till Z-sektionen?
Vi kommer fixa en skylt till Zaloonen att hänga upp.
Förbjudet att sälja vatten i Zaloonen, även förbjudet att strecka
vatten.
Azpa Zexet!
Kom på beachgasquen, det blir kul!
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Fantastiska Pizzor bara en minuts
promenad från Zaloonen!
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Zeniths Dejtingsida
Är du trött på att dina vänner och fiender får hem någon från
Gasquen medan du är ensam kvar helg efter helg? Strävar du
efter en mer rättvis raggningsscen på Chalmers? I följande guide
kommer du ha möjligheten att lära dig hur du effektivt cock- eller
cuntblockar dina vänner så att ingen får ligga. Rättvisa framför
allt.

Metod 1 – Ryktet

Leta upp en vän som ser ut att ha fått napp på dansgolvet. Håll
dem två turturduvorna under uppsikt och vänta på att din vän
springer iväg till toaletten eller baren. Nu går du snabbt upp till
vännens ragg och berättar något i stil med: ”Jag vill inte förstöra
din kväll, men hen (deal with it) du dansade med... har flick-/pojkvän … är halvvägs genom ett könsbyte … pluggar på handels”
eller vad som helst för att få personen att tappa intresset. Fly
scenen innan din vän kommer tillbaka.

Metod 2 – Psykbryt

Denna metod funkar bäst då du hittad din vän/fiende ihopkurad
med med någon i en soffa eller på en stol. När du upptäckt aset
som inte ska få vara lyckligare än dig börjar du tänka på dem
sorgligaste tankar du kan komma på. Tänk på din familj i ett
störtande plan och tänk på hur tomt ditt liv kommer bli när du
suttit regleren. Ta denna sorg och rikta den utåt så du börjar
böla ordentligt. Gå sedan fram till din vän och skrik genom dina
snyftningar att allt går åt helvete och att hen (ja precis) är den
ända som kan göra någonting åt det. Fortsätt böla och klänga tills
ragget avlägsnar sig.

Metod 3 – Kli

Applicera klipulver på din väns kön, en person som kliar sig i
skrevet får aldrig ligga. Är din väns kön av den manliga sorten
görs detta lättast då din vän urinerar i en urinoar. Denna metod
är svårare att utföra på en kvinna då deras kön sällan blottas på
liknande vis. Vi i Zeniths redaktion uppmuntrar er till att vara
kreativa, men också till att ni ska hålla er inom lagens gränser.
Det var allt för den här gången i Zeniths Dejtingtips. Med tiden
kommer du upptäcka vilken metod som funkar bäst vid vilket
tillfälle.
Lycka till!
/GörtZ

Var lade jag nu mitt klipulver.
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Tack för zaloonenrenoveringgala

Toastmastrarna var snygga.

Det var kärlek i luftn
Även de andra arrangörerna var vackra.

De sittande var nöjda.
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Och Hans är en lustig prick.
Zenith 2013

Färgnonogram

Nonogram är ett Japansk bildpuzzel.
Bilden ska återskapas från de angivna värden ovan och till vänster
om rutmönstret. I varje rad finns det ett visst antal färgade lådor
med en siffra i. Siffran anger hur många lådor utav varje färg som
kommer i en följd. Är det två lådor utav samma färg så ska det
dessutom finnas ett okänt antal vita rutor imellan dessa två rader
av lådor.

Easymode:

Samma sak gäller för kolonerna.
Vi börjar med ett familjärt exempel. Längre ned så kan du
avancera till ett knep och knåp utan dess like.
Lycka till
/KozKoz!

Mega-super-duper-hardcoremode:
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Live på scen:

18-årsgräns,
medtag giltig legitimation!

m.fl.
120:- förköp för chalmerister med giltigt kårleg
140:- förköp för övriga
180:- för de som betalar i dörren (med reservation för slutsålt)
Chalmerister kan köpa biljetter av Programkommittén PU i kårhuset under LV5 vid följande tillfällen:
Måndag 18/2 kl 12:00, tisdag 19/2 kl 12:00 och onsdag 20/2 under kårens dag. Max 8 per person.
Övriga kan köpa biljetter via ticnet.se

