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Chefredaktören’s Funnen-av-efterlevandetipz
Som nymble kommer att märka blir livet så
småningom fullt av nödfallsplaner.
Ju äldre man blir, desto viktigare blir det att veta
vad man ska göra ifall något skulle hända, exempelvis om man skulle bli sjuk eller kanske rentav
pensionär. Dessa planer är dock inte så svåra att
konstruera, bara nymble skaffar sig ett hälsosamt
sparkapital finns det inget att oroa sig för. Det
finns dock mycket värre situationer att ta ställning
till.
Alla funderar vi nog på vad som skulle hända
om man skulle dö i sömnen, vilket är en högst
verklig och inte alls särskilt osannolik händelseutveckling. Det intressanta i sammanhanget är ju
självklart inte om eller när detta skulle hända, och
vad man i så fall skulle göra, det ligger nämligen
lite i sakens natur att det inte finns så mycket att
göra. Om man, rent hypotetiskt sett, antar att man
kunde känna något efter sitt eget frånfälle anser
jag att man borde känna lättnad över att i alla fall
slippa lämnas kvar med den obotliga sorg och
saknad som en plötslig död lämnar efter sig, man
kan få sig själv att gå in i en mindre depression
genom att fundera över hur ens närstående skulle
reagera i efterdyningarna till en sådan händelse.
Men åter till ämnet, om olyckan skulle vara
framme och man oväntat avlider i sömnen,
hur gör man då för att bli hittad så snabbt som
möjligt? Om man, som undertecknad, är en
väldigt ensam människa kan det ju ta ett tag,
min grunduppskattning ligger på två veckor
plus/minus en vecka, vilket såklart är alldeles
för länge. Det kan ju kanske kännas lite ofräscht att ligga och fylla sin hyrda studentlägenhet med lukten av död och förruttnelse,
när du är borta kommer någon annan att flytta
in där, skulle du vilja flytta in i en lägenhet
Zenith 2015

som luktar lik? Nedan kommer därför ett par tips
gällande hur du gör för att bli hittad om du skulle
dö i sömnen:
Tipz #983 – Oumbärlig i Kommittén
Det enda du behöver göra är att sätta dig i en
kommitté och ta ansvar för en massa viktiga
grejor. Så fort du är borta en dag kommer dina
medsittande spamma dig med meddelanden och
telefonsamtal, och när det inte fungerar kommer
de säkert och knackar på.
Tipz #3 – Skaffa en partner
Detta är det absolut effektivaste tipzet, av uppenbara anledningar. Denna spalt har dock till uppgift
att vara dels vältäckande, men även realistisk, och
hur stor är egentligen sannolikheten att gemene
Z-teknolog skulle lyckas med detta? Chefredaktören ställer sig tveksam till detta tipz rimlighet,
och det togs endast med för att vända på så många
stenar som möjligt.
Tipz #1337 – Flytta aldrig hemifrån
Det bästa sättet är nog ändå att stanna i föräldrahemmet.
//Dräng
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Måns Östman
Vice Ordförande

Per Andersson
Ledamot

Matilda Halldén
Ordförande
Johanna Hesslund
SAMO

Martin Ansgar
Kazzör

Intervju med Ztyret
Vad tycker ni om Göteborgs stad utbud av ztyr och
ztäll?
Alla utom V.Ordf: Aldrig provat.
SAMO: De har lampor på, det är bra för arbetsmiljön
för den cyklande.
V.Ordf: Är jag verkligen den enda i Ztyret som utnyttjar ztyr och ztäll?
Alla utom V.Ordf: Berätta, hur känns det egentligen att
använda en trafiklösning med ett så underbart namn?
V.Ordf: Det är fantastiskt, det är en underbar frihet.
Det är så jag rullar…
Vad betyder presidie? För ni är presidiet i zektionsstyrelsen, eller hur?
Alla i Ztyret googlar febrilt på sina telefoner.
Matilda: Jag tänker att det är kärngruppen i styrelsen,
liksom.
Alla övriga nickar instämmande.
Efter en del googlande visar det sig att hela styret hade
fel, presidiet i en styrelse är ordförande och den som
är vice ordförande, samt ibland en sekreterare.
Det visar sig att ztyret inte ens själva har någon koll på
vilka de är, dra era egna slutsatser kära läsare…
Vad har ni för planer för att minska sektionens
ekonomiska överskott
Martin: Vi har mycket planer, men det är dumt att gå
ut med dem i förskott.
De andra: Det blir mer som en surprise, kanske.
Martin: Men vi ska investera i Zaloonen.
Zenith hörde det även viskas om ett genomförande av
vårens förslag gällande baztu utanför Zaloonen.
Zenith 2015

Hur ska ni få så mycket folk som möjligt att komma på
sektionsmöten?
Matilda: Se till att de är fyllda med bra saker.
Zenith: Vad kan exemplifiera bra saker?
SAMO: Godisregn!
V.Ordf: Man skulle kunna ha ännu fler roliga inslag. Detta
skulle man kunna få till med hjälp av ett bättre samarbete med
intrezzeklubben. Sen ska vi även försöka få folk att motionera
mer.
SAMO: Exempelvis genom att ordna motionärslunch.
V.Ordf: Samt göra en massa roliga memes om att man ska
motionera.
Är ni rädda för att något ska kuppas igenom på ett sektionsmöte?
V.Ordf: Jag känner stor oro för att Johannes Berghult kommer
kuppa igenom saker på sektionsmöten.
Övriga: Ja, instämmer.
V.Ordf: Alltså sittande näringslivsansvarig.
SAMO: Jag tror att Peppar är farlig där också.
Zenith: Är det något generellt för näringslivsansvariga kanske?
V.Ordf: Ja, både sittande, föregående och framtida näringslivsansvariga. Det ligger i deras natur att vara lömska filurer.
Kazzören: De har lite hybris.
Zenith: Vad är det ni tror de ska kuppa igenom?
Ordförande: Det kan vara vad som helst. Galna saker.
V.Ordf: Ja, dels galna saker, dels hedersmedlemskap till sig
själva. Det är jag orolig för.
Har ztyret läst stadgan?
Alla: Ja.
Ett illa dolt nervöst skratt utbryter.
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Hur ska ni göra för att alltid hålla en glad min på
sektionsmötena?
Ordförande: Tänka på något kul, exempelvis små söta
hundvalpar.
V.Ordf: Tänka på en liten söt sjöko.
SAMO: Nynna på något i huvudet.

Ztyret ska ju tillsätta platser i en massa olika
utskott i kåren. Hur gör ni för att bestämma vem
som ska sitta i vilket utskott?
Kazzören: De flesta av utskottsposterna är bestämda
till en viss post i ztyret. Festansvarig är exempelvis
inte kopplad till någon.
V.Ordf: Men det är ju lite tycke och smak också.

Är det lätt att bli frustrerad på ett sektionsmöte när
Vilket utskott är det roligaste/viktigaste?
en poänglös diskussion håller på i evigheter?
Alla: Ja, definitivt.
Alla: Nöjesutskottet!
Hela ztyret reser sig och börjar rejva loss i hörsalen vi
Hur vill ni utveckla sektionen?
befinner oss i.
Ordförande: Vi vill göra den bättre, bland annat kolla
Vem är festansvarig och vad gör denne?
på alumnikontakter samt en investeringsplan och inPär: Det är jag! Ja, vad gör vi egentligen? Fikar väldigt
vesteringar i Zaloonen.
V.Ordf: Mer internationella studenter i verksamheten, mycket.
V.Ordf: Jag skulle säga att mycket av arbetet som fesmer häftiga medlemsförmåner, typ kurser i latex.
tansvarig går ut på att kvalitetssäkra fester.
Zenith: Det är väldigt trångt i Zaloonen ibland…
Kazzören: Om man behöver hjälp med en fest kan man
V.Ordf: Man skulle ju kunna ta en slägga… Nej…
skicka ett mail till festansvarige, då når man partyjouKazzören: Det kan ju vara ett tipz till Z-teknologerna
ren. Då kommer vi med våra små ljussstavar.
att om något händer på natten så vet vi inte om det…
Är ztyret egentligen en diktatur som bestämmer
allt, men vinklar det så att det verkar som att allt
röstas igenom demokratiskt på sektionsmötet?
Ztyret: Ja, eller nej, eller oklart…
V.Ordf: Är det verkligen en diktatur om det är fem
personer som bestämmer?
Ztyret är alltså som ett mindre kommunistparti.

Berätta en hemlis!
Kazzören: Det lär ju finnas en del sektionshemlisar…
Ordföranden: Men vill vi avslöja dem?
V.Ordf: Det är väl en sektionshemlis vad som finns i
vårt kassaskåp?
Zenith: Vad finns i ert kassaskåp?
Ztyret: Det är en hemlis! Man kan få reda på det på
sektionsmötet!
Zenith: Men Zenith kommer ju inte ut förrän
efter sektionsmötet…
Ztyret: Då får man se om man fick reda på
något på sektionsmötet när man läser detta!
Har ni några planer eller idéer på större
investeringar i Zaloonen?
SAMO: Vi har ju investerat i att sätta upp två
fina tavlor, med tema Paddy Doyle.
V.Ordf: De finns bredvid Zenithstället, näst
finaste platsen i Zaloonen.
Kazzören: Vi vill inte avslöja för mycket, då
blir det ingen överraskning.
V.Ordf: Vi planerar att köpa in en bokhylla
till några böcker.
SAMO: Griffelfärg till baren, så att man kan
skriva på den.
Ztyret: Det var ett par teasers i alla fall.

Fem znabba
Ztyra eller Åka? - Ztyra
Zektionshetz eller -häst? - Zektionshetz! Hurra!
Ordföranderåd eller Råd från ordföranden? Ordförandeförråd!
Nöjes- eller Kårutskottet? - Nöjesutskottet!
Ekonomi eller Dokument? - Ekonomidokument!
Zenith 2015
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Hur får ni alltid er vilja igenom?
Hur mycket tycker Ztyret om dokument?
Matilda: Vi beslutar om saker på ztyretmöten, där bara Ordförande: Jättemycket.
vi är.
Kazzören: Jag gillar pärmar, gärna tjocka sådana, med
mycket dokument i. Men innehållet är inte så viktigt, mest
Man brukar säga att det är roligt att spendera
att de är tjocka.
andras pengar. Hur ska ni sätta sprätt på sektionens SAMO: Så att man kan gå runt och se viktig ut.
pengar?
SAMO: Jag tänker parasoll till uteplatsen.
Förra året pratades lite om att förbättra kontakten
Kazzören: Ja! Med fransar på!
med alumner. Hur tänker ni kring detta?
SAMO: Jättemycket fransar.
Ordföranden: Vi ska hitta förslag på vad som kan vara
Ordförande: Och så flyger fransarna i vinden!
vettigt att göra, så att det blir bra både för alumner och
SAMO: Så blir det som en liten oas!
studenter.
Ordförande: Man kan måla stora delar av campus grått.
V.Ordf: Maskin har ju skaffat en jättestor sten, man
Finns det några övriga projekt/förbättringar inom
kulle ju kunna göra något liknande…
något annat område som ni vill genomföra?
Ordförande: Måla deras sten grå, kanske? Fats den
Ztyret ser fundersamma ut.
kanske redan är grå…
V.Ordf: Jag hade tyckt det var kul att göra en zäta mater,
SAMO: Eller sätta en cowboyhatt på den!
det vill säga en bok med zätas historia. Kanske att släppa
Kazzören: Vi kan gjuta en cowboyhatt i betong ovanpå till 30-års jubiléet.
stenen.
Vad vill ni mer säga till Zeniths läsare?
SAMO: Då kan vi gjuta Luckys huvud på också, så att Ztyret: Motionera mera!
toppen på stenen blir som Lucky!
SAMO: Glöm inte att fylla i enkäterna för skyddsronden!
Pär: Det bestämmer vi.
V.Ordf: Ett monument över ztyret 15/16 utanför
CASE:
zaloonen!
Anta att Lucky Luke kommer på ett sektionsmöte. När
Ordföranden: Då borde vi närma oss nollnivån!
han får sin pizzaslice börjar han gråta ty han märker att
han har fått äcklig vesuvio istället för den goda kebabpizHur har V.Ordf tänkt utveckla veckomailet?
zan. Vad gör ni?
V.Ordf: Numer går det ut 08:30 varje måndag, det
kanske ni har märkt, det skulle jag vilja kalla en positiv SAMO: Klappa honom lite och fråga om det verkligen är
utveckling. Sen får vi se lite. Jag skulle vilja lägga in så allvarligt.
lite mer skojiga grejer, men jag har inte riktigt haft tid V.Ordf: Vi ska väl ändå vörda Lucky, så jag tycker att han
till det än.
skulle få (minst) en egen pizza specialbeställd.
Zenith: Kanske en liten måndagsfräckis?
Zenith: Skulle ni kunna skänka er egen pizza till lucky?
V.Ordf: Kanske det, Zenith får gärna ha en egen spalt Ztyret: Ja!
med en måndagsfräckis.
Zenith ska fundera över detta.
//Dräng
I Ztyrets uppgifter ingår att förvalta sektionens dokument. Har ni några särskilda dokument ni skulle
vilja ändra eller lägga till?
Ordförande: Vi ska ju skriva en ny policy, en azpningspolicy!
V.Ordf: Reglementet ska ju såklart uppdateras med lite
rättelser, förhoppningsvis redan till första mötet, och
instruktionerna ska också få en översyn, det är fem-sex
år sedan de uppdaterades senast.
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“Här har du din jävla
znigel, Norén.”
-Legolaz
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En pratstund
med Peter O

Många av våra läsare har säkert undrat, vem är
egentligen mannen bakom de spännande käpphästarna i Zenith? Peter Olsson kan titulera sig som
professor i mekanik, föreläsare och även på senare
år serietillverkare!
Peter är en gedigen göteborgare som började sitt
liv på Chalmers 76, då som F-teknolog. Tiden gick
fort (läs fem år) så Peter fortsatte direkt som doktorand för att sedan bli forskare. ”Egentligen känns
det som att jag föddes här, men när vi kom till
00-talet kollade jag mig runt och insåg, men herregud, alla andra har ju skaffat ett liv!”, skrattar Peter.
Men när han gjorde sitt första (och enda?) försök
till flykt från Chalmers blev han istället befordrad
till professor.
”Som professor kommer jag aldrig bli ledsen”
-Naiv Peter på 00-talet
Det är viktigt att ha
något i magen när man
blir intervjuad

Efter att Peter hade blivit professor blev han erbjuden att bli vice-rektor för grundutbildningen
på Chalmers, något han tackade ja till. Men det är
(tro det eller ej) något han ångrat sen dess, forskeriet ersattes nämligen av pappersskyfflande. Kanske var Peter väldigt duktig på att skyffla papper?
Kanske inte? För efter ett par år blev han erbjuden
att bli VD på tekniska högskolan i Jönköping.
*suck*
”Mina misstag här i livet är att jag säger ja till
saker”
*dubbelsuck*
Så erbjudandet tackade Peter ja till, men då gick
det (Zenith citerar) ”åt helvete”. Tydligen tyckte
inte styrelsen om att man sa till om något var
fel, vilket ledde till att Peter efter ett par år fick
sparken. Men kanske var det ödet? Peter fick en
fallskärm från högskolan och för de pengarna
åkte han till Nya Zealand. Tur var det! För där
insåg han att det är när man väl är ledig, som man
kommer på riktigt bra forskningsmaterial!
Nu forskar Peter i hur man kan omdirigera elastodynamiska vågor, med tillämpningar på skydd
av känslig infrastruktur från skadliga markvågor.
Lite enklare sagt: mekanisk ”cloaking”. Att få undervisa Z2:an i mekanik och hållfastighetslära är
ju bara bonus!
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fritidsintresse
-Peter, om sitt nya
Vilket är ditt största fritidsintresse?
Rita serier! Det blir roligare och roligare. Det är en
barndomsdröm som går i uppfyllelse!
Du har ju tagit över även hållfasthetsläran för
Z2,
vad har du för vision för den kursen?
Jag har en känsla av att vi pratar för mycket
om visioner. Jag tycker att hallucination är
bättre uttryck i många sammanhang. Mer
hårt arbete för att putsa och finslipa. Flipped
classroom är intressant, så att man kan utnyttja
föreläsningarna till mera fördjupning.
Vilken är din favoriträtt?
Jag älskar lax i olika former vilket troligtvis kommer göra mig långsamt förgiftad av alla tungmetaller, det kanske förklarar varför jag är som jag är?
Om du fick vara ett annat djur för en dag, vilket
skulle du då välja och varför?
Svart panter men det är bara för att dem är så coola!
Om du fick vara en superhjälte, vem skulle det i så fall
vara?
Jag är uppvuxen med marveluniversiumet. Jag gillade
speciellt spider-man. Men nu är ju dem filmerna SÅ
dåliga, helt förstörda! Problemet med spider-man
idag, är att ni i denna generationen tror att det är
spider-man från filmerna som är den ”riktiga”, men
serien är så mycket bättre!
Det är bäst vi tar hissen
upp så att den får
damma av sig lite

Hur länge har du producerat serier?
Sen första serien kom i zenith!
I detta numret av Zenith är det premiär för
din nya hjälte, Kapten Obsolet. Är han i själva
verket en glorifierad version av dig själv?
Nej han har mycket bättre fyisk!
Vad är det roligaste med att vara föreläsare?
Omeldebar respons. Om man står vänd mot
tavlan så är det som att man känner en stråle
mot mig vad folk tycker.

Zenith 2015
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På en skala från 1 till jättemycket, hur mycket svävar du ut på dina föreläsningar?
Ingenting mot vad jag egentligen skulle vilja! Det är många grejer som dyker upp. Det är på en person i Z2:an som man kan se direkt på att ”oj nu svävade jag ut”, så då vet jag om jag gör det! Det är
bra att ni håller mig i strama tyglar! (Vem denna person i Z2 är, låter vi läsaren själv lista ut)
Vad skulle du göra om du fick jättejättemycket tid över?
Det jag tycker det blir för lite tid av, det är att sitta och fika. Det är alldeles för lite tid för fika. Livets
mening är att fika med flocken. Att sitta på ett fik med nära och kära är jättefint men det finns för
lite tid för det. Samma sak är det när man är hemma. Ofta sitter man bara vid sin dator eller surfplatta, men det är kaffet som förenar oss (eller te om man nu är en sån person).
En bra fika innehåller kaffe. Det behöver inte vara så mycket mer. Det är fika med flocken är det
som räknas.
(Tips från zenith: Ska ni granska upp betyg, bjud på kaffe)
CASE: Ett liv utan kaffe eller ett liv utan mekanik?
Mekaniken får gå! Spelar ingen roll vad det är för kaffe, bara det heter kaffe.

Frågesport om Z

Fem snabba

Vad har Z för skyddshelgon?
Peter: Lycky luke - RÄTT
Hur många kommittér vad Z?
Peter: Gissar på fem ?!
Hur många kurser läser en Z-teknolog
under 3 år?
Peter: Har för mig att det stod 26 i förra
numret. - Bra minne!
Vilken kurs har högst respektive minst kugg
på Z (hur många procent)?
Peter: Hm jag tror ju att matten har generellt högt.
Vad har Z för sektionsfärg?
Peter: Grå RÄTT!

Käpphäst eller kapten obsolet?
Kapten obsolet
Kaffe eller kaffe med mjölk eller te eller te med
mjölk?
Kaffe!
klassisk Mekanik eller kvantmekanik?
Klassisk mekanik!
Newtons första lag eller Newtons andra lag eller
newtons tredje lag?
Newtons andra
Västlänken eller inte västlänken?
Den var inte lätt. Äsch! Inte västlänken.
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“Dräng är som en elefa
nt - grå, ful och glömm
er aldrig”
-Legolaz
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K LE T & K L Å P
Det finns några månader som har 30
dagar och andra som har 31 dagar.
Hur många har 28 dagar?
En person har ett fyrkantigt
hus. Alla sidorna är vända mot
syd. En björn går förbi huset.
Vilken färg har björnen?
Två pappor och två söner var
på jakt och tillsammans sköt
de tre änder. De delade lika
och alla fick vars en and. Hur
kunde det ske?
Vem får lön utan att
jobba en enda dag?

I vilken stad finns
aldrig några byggnader?

Den väger ingenting, men
trots det förmår inte ens den
starkaste mannen att hålla
den speciellt länge.
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Zenithtrafik AB

Hur man konkurrerar ut västtrafik på 10 dagar
Dag 1 - Utbyte av personal: Visste du att alla
Västtrafiks fordon körs på entreprenad? Genom
utbud och efterfrågan kan man genom orimligt
låga priser, ersätta alla befintliga chaufförer med
vår egen (ännu ovetandes opålitliga) personal.
Dag 2 - Förlöjliga: Ljuger du tillräckligt många
gånger blir det en sanning. Därför ska allas Västtrafiks loggor ändras om till
värsttrafik.

Dag 3 - Gör det outhärdligt: Vem fullkomligt
älskar inte när man sitter i den trånga spårvagnen och från ingenstans kommer det in 20
stycken små skrikandes dagisbarn med reflexvästar som snorar ner alla sätena? Att bemanna
alla spårvagnar med dagisbarn kommer alltså att
eliminera den sista gnutta förtroende till Göteborgs trafikmonopol.

Dag 4 - Skapa frustration: Något av det mest
frustrerande som finns, är när man väntar
på spårvagnen och det står ”ankomst om tre
minuter”, och man väntar i två minuter, kollar
på skärmen igen och det då står: ”Ankomst
om fyra minuter”... -Helt orimligt! Det vore ju
onekligen väldigt tråkigt om tidtabellen aldrig
någonsin stämde tack vare den buggen vi
lägger in, så att tabellerna aldrig stämmer.
Dag 5 - Se staden brinna: Tråkigt att alla våra
chaufförer åkte på ”vinterkräksjukan” samma
dag! Smärre panik kommer resultera i en mindre zombieapokalyps med arga göteborgare.
Hur ska folk ta sig till sina sysselsättningsverksamheter? Dag fem är verkligen dan före dopparedan för oss med sann Robin Hood-anda, att ta
från den rika Västra Götalandsregionen, och ge
till oss själva, fattiga studenter (läs Zenithtrafik
AB).

Geme

ne gö

*le me waiting for the bus

Ankomst om
tre
minuter...

Ankomst om
fyra
minuter...

Värsttrafik

Värsttrafik
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Dag 6 - Lös situationen: Börja trafikera hela
Göteborg med alternativa färdmedel. Alla göteborgare kommer bli så glada över att äntligen
kunna förflytta sig igen att de inte ställer några
som helst krav på transportsätt. Vad sägs om
den dieselslukande traktorn med kreatursläpet
hemma på landet?

Dag 9 - Casha in: Som enda trafikentreprenör
kommer pengarna regna över dig. Folk älskar
helt enkelt att åka kollektivt! Rulla vidare företaget år efter år och höj priserna lite titt som tätt
utan att någon märker det. Är det någon som
påpekar det är det bara att skylla på höjda reparationskostnader eller annan dålig ursäkt!

Dag 7 - Bjud på kaffe: Att Sverige är en av de
länder som konsumerar mest kaffe per capita är
något som värmer i bröstet hos Zeniths Kaffekokare. För att bygga upp ett förtroende hos våra
resenärer ska vi alltså bjuda på kaffe till alla som
kan visa upp en giltig biljett. Således löser vi utebliven plankningsinkomst samtidigt som vi får
glada och nöjda resenärer! Alla älskar ju kaffe!
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Observera att
Zenith i skrivande
stund inte är på
något sätt sponsrade
utav ICA eller deras
produkter. Bilden är
endast här för komisk
effekt och ingenting
annat. Snabbkaffe är
ju inte ens gott.

Dag 8 - Hitta en syndabock: Västtrafiks högre
uppsatta slipsfjantar har vid det här laget smärre
panik över situationen och Västtrafik AB:s aktier
är lika låga som Volkswagens utsläppssiffror. I
samma veva skyller du allting på just Västtrafik,
för att eliminera sista gnutta hopp i företaget.

Dag 10 - Njut av segerns sötma: Planen är fulländad och du driver nu världens största
trafik- och konditorifirma! Kaffet var så gott på
fordonen att många resenärer istället för att leta
över hela staden efter ett ledigt café, istället går
till närmsta busshållplats.

”Snabbkaff
e är ju inte
ens gott”
- Gugge, F
örsta kaffe
kokare
//Gugge
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LaLiga

LP4 var en bra läsperiod med få kuggade trots många spännande tentor såsom flervariabelmatematiken
med en ny examinator. Ingen kurs i tog sig upp på topp tio men på femtonde plats finner vi matstaten eller Matematisk Statistik. På tjugonandra plats finner vi flervariabelmatematiken. Läsperiodens
vinnare dock systemkonstruktionen med bara en kuggad jämfört med de tolv förra året.

“Vänta nu, borde inte denna
snigeln vara dold för allmänhetens syn?” -.Zenith13
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//Minh

Kuggligan

Flervariabelmatematiken hölls i år av en ny exam- Programmering av inbyggda system hade i år 9
inator och på ett nytt språk. Man gick ifrån extrem- stycken kuggade, 35 stycken treor, 13 stycken fyror
typade tentor till mer balaserade och utmanande
och 5 stycken femmor.
tentor. Detta märktes inte så mycket på tentan. 12
kuggade, 29 pers fick treor, 14 fyror och 4 femmor

Matematisk statistik hade 17 stycken kuggade i år,
35 stycken treor, 19 stycken fyror och 15 stycken
femmor.

Hållfasthetsläran hade i år 12 kuggade, 18 stycken
treor, 19 stycken fyror och 32 stycken femmor.

“Om Z-teknologerna inte varit så dåliga på att skicka in citat skulle det kunna vara ett här.” -Dräng
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Zenith granskar...

Afterlajf
Varning: Zenith tar inget ansvar för humorbefriade läsare!
Himlen
Om du trodde att eländet äntligen skulle ta slut hade du helt fel, du
kommer tvingas spendera evigheten spelandes finns-i-sjön med ett
gäng andra religiösa töntar. Om du deltagit i jihad kommer du bli
besviken, det finns nämligen inget stöd i koranen för att du skulle få
några som helst oskyldiga partners, och alla vet ju att man inte bara
kan hitta på features till sitt afterlajf. Varför man skulle finna detta
åtråvärt från början övergår mitt förstånd, vilket hästjobb det skulle
vara att lära upp allihop!

Helvetet
Om du trodde att eländet äntligen skulle ta slut hade du helt fel, du har
förargat gud, antagligen för att du ätit bacon eller tagit någon i röven.
Å ena sidan kommer du brinna i svavel i evigheter, å andra sidan får
du i alla fall umgås med lite sköna människor, exempelvis Josef Stalin
och Astrid Lindgren, vilka båda hamnar här av uppenbara anledningar.
Frågan är om detta egentligen är bättre än himmelriket, och svaret är
självfallet att det är precis lika illa.

Reinkarnation
Om du trodde att eländet äntligen skulle ta slut hade du helt fel, såvida
du inte varit fakir eller något sådant trams, då får du äntligen slippa
livet. För det stora flertalet är det dock återfödelse som gäller, om
du har bra karma blir du återfödd som något bättre, exempelvis i en
bättre familj, och annars blir du återfödd som råtta eller i värsta fall ett
riskorn. Man kan konstatera att hinduismen förespråkar människans
olika värde, eftersom man vid god karma kan bli återfödd som något
bättre, med högre kast.
Citat! Hurra!
“Anstränger jag mig verkligen medvetet för att provocera mina medmänniskor? Om du läser det här,
ja, det är specifikt dig jag försöker provocera med denna text.” -Dräng
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Valhalla
Valhalla är lite som Cortégen, fast i ett träd. Man dricker öl och bygger saker på dagarna och dricker öl och har gästabud på kvällarna.
Det hela administreras av ett gäng grabbar som tar studieuppehåll. De
heter, bland annat, Tor, Loke och Oden. Alla dessa grabbar är gudar.
Oden har två korpar som skvallrar om saker. Varje påsk har grabbarna
tryckt upp en massa program, som invånarna i Valhalla, iförda sin traditionsenliga mössa, säljer till gemene göteborgare. Detta är en mycket
uppskattad tradition.
Null
Om du trodde att eländet äntligen skulle ta slut har du helt rätt, nu är
det äntligen över. Men hade ditt liv egentligen någon mening? Du har
spenderat hela livet ätandes sunt, gått i kyrkan på söndagar, motionerat och tvingat på dina åsikter på dina barn, allt i hopp om att få spela
finns-i-sjön med ett gäng mormoner i all evighet. Som tur är kommer
du inte kunna vara besviken över att ha slösat bort ditt enda liv, det
ingår lite i definitionen av detta öde. Det man kan konstatera är att ditt
bidrag till världen, och därmed din plats i historien kunde varit mycket
större om du tagit ordentlig vara på ditt enda liv.
Carretoismen
Döden är ett rekursivt system som bygger på kongkel, detta innebär
att man inte kan återskapa potentiellt bortfall utan att sluta falla uppåt
mot bortningsgränsen. Det kan alltså resultera i att man, om man dör,
får snaska eller potentiellt sörpla upp lite av det som blivit kvar av
dåtidens “orange” sörja. Det kan alltså inte uteslutas att en person som
dör hamnar på en mer eller mindre godtycklig plats. Eftersom att de
allra flesta platser på många sätt liknar snedvridet dunkel.

Rättelse
I förra numret av Zenith berättade vi en massa intressant info om Z-sektionens kommittéer. Vi varnade samtidigt våra läsare att inte läsa texten ifall de skulle, helt eller delvis, sakna humor. Vi i Zenith
vill påpeka att vi på intet sätt saknar respekt för de övriga kommittéerna eller oss själva. Det har dock
framkommit att flera humorbefriade läsare ignorerat Zeniths varningar, och läst texten ändå. Zenith vill
därför göra följande rättelse: Alla sektionens kommittéer är underbara, och Zenith tycker att man ska
azpa allt! Zenith vill dessutom dementera alla rykten som säger att Zenith försöker starta någon slags
kommittéhäst. Det skulle vi aldrig göra. Vi lovar.
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Zenith tries Surströmming
The ”Surströmming”, or Sour Herring, is a
dish that a large part of the swedish population as well as a part of the world’s population, especially students, have heard of. The
notorious conserve with the terrible smell has
been banned by many major airlines as well
as by some governments. Yet swedes, especially in the northern parts, finds it a delicacy.
With this knowledge behind us, Zenith, with
support from Elektra, decided to try it out.
How bad could it be?
We were four brave men, ready to take on this
dreaded culinary foe. I, Minh, Dräng, Legolas
and M16 of Elektra.
We had bought pre-fileted Surströmming,
even though a puritan might say that this ruins the taste, since you do not have the whole
fish to give taste to the fermentation. It would
however mean less work for us, especially if
the smell was as bad as the tales said.

the seal and a liquid with the smell of a mixture
between rotting fish and bad shrimps sprayed all
around us out from the small hole. We managed
not to get sprayed by it. The smell of the fluid was
now spreading all around us. I went first and took
a small bite. Then we all took bites of the Surströmming. It was a hard struggle, nobody vomited, but
it was close.
The taste was very salty and you could also detect a small taste of pickled herring but the major
taste was one very similar to it’s smell, rotten fish
and bad shrimps. After a taste like this you might
believe that we were done, that we felt we had
achieved something and that this was it, we could
write an article and be done with it. We felt hollow,
we had tasted a terrible thing, and it felt as if there
were no way people could eat this, so how do they
do it? Our need to know drove us on. We returned
to Chalmers and started researching.

We had planned to go to a place where the
smell would not matter, Handelshögskolan, but we did not have enough time so we
headed to the forest behind the A-pond and
prepared to begin. I took the first jar of Surströmming and my trusty can opener. I broke

After extensive research we found out that one of
the many “correct” ways of eating this dish is on a
flatbread with potatoes, sour cream, raw onion and
some herbs. Not like we and the college kids at youtube ate it, directly from the can. Another important part was that you should open it in a bucket of
water to avoid most of the smell.

“Min dygnsrytm fluktuerar som en hjärtsjuks
puls” -Legolaz

“Om jag inte lade någon tid på att slösurfa skulle
jag hinna med mycket mer onani” -Okänd
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Armed with this knowledge, as well as
potatoes, onions, sour cream and flatbread, we once again set out from the
Zaloon. The destination was once again
the A-pond.
The bread was prepared. The potato,
onion and all the other toppings were
placed on it. Every ingredient except one, the surströmming. We had
learned that the can of surströmming
should be opened in a bucket of water

I had a “large” (read more than 1 mm^3) piece
of strömming on it. I managed not to keep my
stomach content but I was a close fight, I was
done. Next came Dräng, his first bite went good,
like me he got no noticeable part of Strömming
on his. A bit like me he got it on the second one.
He managed to swallow. Next came M16 with
similar results and then it was Legolaz turn. He
took his first bite, no major. reaction, the second
bite he got a piece, Grimaced and swallowed.
This was a better way of eating it. But it still
tastes bad and not at all like something someone
would eat willingly.
If you want to make your own surströmming on
flatbread, here is a recipe.
2 cans of Surströmming
1.5 kg of potatoes
Sourcream
Onion
Soft or Hard Flatbread

as well as that the strömming should
rest for ten minutes after opening the
can, to remove the worst of the smell.
We opened the can in the bucket and
quickly the scent could be noticed
again, to a lesser extent, but it was still
there. The water took on a murky white
colour as we waited. We took a filet
out of the water and put parts of it on
the flatbread. I went first, as ususal. The
first bite was all right and I thought:
“This is not so bad!”. In the second bite

//Minh
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Studielån suger: Hur du

Att vara student är svårt. Mycket tid läggs just på
studier och pengar är inte något man har i massor. För
de som vart tvungna att flytta hemifrån är lån nästan
ett måste och det blir snabbt stora summor. Upp till
400 000 svenska kronor kan man ha bakom sig efter
fem års utbildning. Hur ska man kunna betala tillbaka
detta?
Först så har ju en student inte så mycket tid så vi vill
ha något som är kostnads effektivt. En lön på ett hyfsar
sommarjobb kan ligga på 95 kronor i timman. Då
skulle det ta ungefär 4,211 timmar att betala tillbaka,
alltså 175,44 effektiva arbetes dygn på jobbet. En
student har inte tid med att lägga ner så här mycket
tid. Så vad kan man göra om man är beredd på att
tänka sig att lägga hedern åt sidan för att spara tid?

Inte sträcka dricka		
Glömma lunchmöte
Inte göra sin del i
grupparbete			
Sno matlabkod		
Sno en gaffel		
Missa en tenta		
Inte aspa något		
Säga nej på
sektionsmötet		
Somna på föreläsning
Glömma bort något
har kunnat			
Stava fel i Zenith
artikel				

4 Skam
1,5 Skam
14 Skam
0,7 Skam
42 Skam
0,2 Skam
10 Skam
2,9 Skam
0,7 Skam
2 Skam

En näve fylld med pengar för lite jobb?
Yes please!

Som många vet är det inte olagligt att sälja sex i Sverige
medan det är olagligt att köpa. Detta ger oss en unik
affärsmöjlighet. Nu skulle Murveln här på Zenith
aldrig föreslå att någon ska sänka sin självvärdering
och börja sälja sex, men att suga av någon anser
Murveln vara en okej kompromiss mellan att spara på
tid, tjäna pengar och göra sig av med sin heder och
självrespekt. Men hur mycket kan man tjäna på det?
Efter att ha frågar runt bland män i olika åldrar så
har jag räknat ut att medelsumman de är beredda att
betala för att bli avsugna är avrundat nedåt 307 kronor
plus skatt. Om du inte är så erfaren så lär du få en man
att komma på ca 576 sekunder i medelsnitt.

Detta gör att du skulle hamna på att få 1918 kronor
och 75 öre i timlön. Ett betydligt lyft från den gamla
lönen. Du skulle bli av med ditt studielån på bara 208,5
timmar. Bara 8.7 effektiva arbetsdygn. Förmodligen
mindre tid än vad de flesta som spelar World of
Warcraft har i aktiv speltid. Men hur mycket av din
heder skulle gå åt genom att bli av med ditt studielån

13 Skam
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suger bort dina studielån
genom sexuella tjänster. Skam är enheten som används
för att mäta förlusten av heder och självrespekt. Man
räknar med att man får 2 skam per meter sugen penis
för pengar.
Medellängden för en svensk penis med erektion är 15
cm. För att kunna tjäna tillbaka sitt studielån krävs
det att man tjänstgör 1303 personer vilket leder till
en uppskattad längd på 195,44 meter. Avrundat ca 0,2
kilometer spelad köttflöjt. Om man ska vara så exakt
som möjligt blir det 390,88 skam man får av att göra
sig av med alla sina studielån på detta sätt.
390,88 skam för 400 000 kronor? Murveln approves.

Med denna metod så kan du bli av med studielånen
med enbart ont i käken. Något många nog skulle
uppskatta att ha istället för ont i knän, handleder, axlar
och ryggen som många tyvärr får på sina arbetsplatser
på grund av bristande kunskap om en bra arbetsmiljö.
Kom även ihåg att det är viktigt att du betalar skatt
och att du behöver betala extra skatt ifall du är med i
svenska kyrkan. Om du gör detta så kan du med gott
samvete veta att det du inte gör något olagligt, bara din
kund.
//Murveln

Men nu kanske ni skriker ut,

’Legolaz ditt sexistiska avskum! Tror du vi är så
dumma att vi enbart skulle sexuellt tillfredsställa män
för att bli av med ett lån? Det är ju jätte oeffektivt!
Vi förlorar ju halva vår potentiella kundkrets om vi
utesluter kvinnor.’
Detta är ju sant och det vore dumt skära ner på sin
kundgrupp genom att nischa sig mot bara ena könet.
Men siffrorna för timlönen för sådant här arbete är
nästan identiska vare sig personen som köper tjänsten
har en eller två X kromosomer. Dock så kan jag inte
räkna ut hur mycket skam skulle man får av att enbart
tjänstgöra kvinnor då det är väldigt svårt att hitta en
bra källa på medelstorlek på klitoris. I sin tur leder
detta till att man inte kommit på någon exakt siffra på
skam per meter slickad klitoris för pengar.

Med träning så kan du tjäna
pengar
ännu snabbare!
| 333
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Gugge
pratar
allvar.
Det är dags att du och jag pratar allvar. Jag är
inte bitter, men ibland så rycker det en extra gång
i tinningen när jag ser och får uppleva vissa saker.
Dagen börjar i vanlig ordning med att man sitter
och dricker sitt underbara morgonkaffe i lugn
och ro. Synd bara att denna silhuett av rofylldhet
kommer elimineras av socialisering med annat
folk när min dag fortsätter på följande vis:
Jag är inte bitter. Men jag tycker faktiskt inte
att man går mitt i vägen på cykelbanan när jag
kommer cyklandes i hög fart.
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men ska det vara så fruktansvärt svårt att ställa sin cykel bredvid cykelstället
och inte framför?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men är det ett problem att ta ut
din matlåda ur påsen, före du stoppar in den i
kylskåpet?
Jag tycker faktiskt inte det.
Zenith 2015

Jag är inte bitter. Men föreläsningen börjar
08.00, inte 08.10. Är det svårt, du som alltid
kommer försent varje dag, att ställa väckarklockan 10 minuter tidigare?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men vem är det som kladdar på
bänkarna???!! Är det svårt att fråga bordsgrannen om ett papper?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men bara för att du sitter långt
bak i föreläsningssalen, betyder inte det att du
kan prata med bordsgrannen under
föreläsningen.
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men det är inte okej att ställa
en fråga när föreläsningen redan har dragit över
med 5 minuter.
Jag tycker faktiskt inte det.
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Jag är inte bitter. Men när du högt och tydligt
börjar packa ihop dina saker 2 minuter före
föreläsningen är slut, stör det föreläsaren. Är det
svårt att vänta?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men ska det vara så förbannat
svårt att lägga tillbaka sin gaffel i Zaloonen efter
att du har använt den?
Jag tycker faktiskt inte det.
Det gör jag faktiskt inte.
Jag är inte bitter. Men när det är onsdagslunch så
vill jag kunna komma förbi den gigantiska kön.
Är det svårt att ge lite plats?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter. Men är det svårt att strukturera
upp någon slags kö till mikron?
Jag tycker faktiskt inte det.

Jag är inte bitter. Men är det rimligt att man sitter och pluggar i Zaloonen under lunchtid?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter.
Men när du är på toaletten. Är det svårt att lägga
pappersservetterna i papperskorgen och inte på
golvet?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter.
Men är det svårt att inte prata så fruktansvärt
högt i studiehallen?
Jag tycker faktiskt inte det.
Jag är inte bitter.
Men är det svårt att följa mina råd?
Jag tycker faktiskt inte det.
//Gugge.

Läsperiodens drinktipz:
Bitter fördrinksförfriskning
Ingredienser:
1 st Bedarö Bitter
1 skvätt Gammel Dansk
1 styck bitter pomerans
Servering:
En ingrediens i taget med fem minuters
mellanrum.
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Frågor till Britt-Gun bara haglar in! Här kommer det senaste utbudet av hur man får en bättre tillvaro!
Har Britt-Gun gått för långt????
Jag är skeptisk av naturen till de som inte väljer att nämna sitt namn, men jag ska svara på din fråga så
gott det går du varelse utan benämning.
Britt-Gun kan inte gå för långt - helt enkelt på grund av att hon är evigheten. Som sektions-orakel kan
jag gå för kort, jag kan gå bakåt, framåt, åt sidan och framlänges, men inte för långt. Detta är matematiskt bevisat enligt satsen om “orakel-går-alltid-mot-evigheten”.
Hoppas att det var svar på dina fråga du namnlöse,
Med vänliga hälsningar,
Britt-Gun

?!

?
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Bästa Britt-Gun!
Jag har ett dilemma - jag hade en dejt till dagen
efter, men under dagen testade jag hot or not och
hittade en som ville träffas. Det hela gick ganska
bra, vi kom hem till mig och såg på film. Efter
själva ”filmkonsumpionen” blev jag en aning befriad i sinnet, en mycket trevlig känsla. I halvtid
såg jag att jag fått ett meddelande, från morgondagens date.
Av någon anledning hade jag vid det här laget
dock inte känslan av att det bara gått en halv dag
sen vi bestämde att ses imorgon, och överväldigades av stressen i tron att jag helt glömt bort min
date.
I småpanik skrev jag då ett meddelande där jag
förklarade mitt stora misstag (en aning otydligt
må hända) och bad så innerligt om förlåtelse.
Nu har jag lugnat ner mig, dagens date har gått
och jag har insett att det fortfarande är idag.
Hur löser jag det här?
”Rat
//Z-teknolog
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Hur får man många matchingar på tinder?
//Anonyma A.Johansson jag menar Anders.J

?!

Hej Anonyma Anders! För att få många matchningar på tinder så måste man vara född snygg. På
Tinder handlar nämligen 102% av utsida. Är du
inte född snygg finns det det tyvärr inte så mycket
du kan göra men är det verkligen viktigt för dig
och ditt ego så har jag följande tips:
Använd någon annans profilbild
• Operera dig
• Gå en photoshopskurs
• Bli programmerare för Tinder och lägg in en
hemlig algoritm så att ditt konto alltid får
högerswipes

?

Jag har förstås inte själv prövat dessa metoder
då jag är så överdrivet snygg, men min kompis
Stina-Lisa sa att ovanstående metoder fungerade
för henne!
//Britt-Gun
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Baserat på det du berättar skulle jag dock vilja
påstå att du har varit utsatt för en extern kombination av vardera sak, då detta brukar skapa en
ring kring dig som tvingar rumtiden av kröka
sig. Således krymper rumtiden fram och expandera rumtiden bakåt. I din kropp har rumtiden
inte böjts alls, vilket är svaret till varför du inte
känt av något av detta.
Du löser helt enkelt ditt dilemma med dina dejter genom att istället minska rumtiden framåt
och öka den bakåt, så hinner du träffa båda dina
a
dejter.
r gansk
//Britt-Gun
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Hur får jag mer zink i zmöret? Snälla hjälp mig jag
har brist!
//Zmör

,

“Zink används i begravningskistor när den döde
ska transporteras över landgränser.” - Wikipedia
Således behöver du enbart lägga beslag på 2-3
sådana kistor för att sedan mala ner dess innehåll till ett fin stoft. Stoftet tillsätter du sedan som
ingrediens när du kärnar ditt zmör!
Lycka till!
//Britten

snygg

FRÅGA BRITT-GUN
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Hur vet man om man tappat suget?
//Z-teknolog
Kära Z-teknolog,
Testa följande:
• Tar du otillåtna preparat? Om inte, ta en 		
sådan och se om suget uppenbarar sig.
• Om suget inte uppenbarar sig - ta två.
• Fortfarande inget sug? Ja, då har du
uppenbarligen tappat suget.
//Britt-Gun
Hej Britt-Gun!
För ett tag sedan var jag över hos en kille. Han
hade bjudit in mig för att “kolla på Netflix och
chilla”. Av någon anledning blev jag gravid ett
tag senare. Jag trodde inte att man kunde bli
gravid av Netflix!?
//NetflixarN
God dag NetflixarN! Eller god morgon eller
god eftermiddag om det så passar bättre!
Att en person bjuder över för att ”kolla på
Netflix och chilla” är den nya trenden hos tjejer och killar med raggningsbehov. Konceptet
bygger på att man börjar med att ”chilla och
kolla på Netflix”, men detta görs i en väldigt
värmeisolerad miljö. Med lite ljus och varma
element i rummet kommer således temperaturen i rummet öka sakta men säkert. Som
du säkert förstår vill man inte ha tre lager
långkalsonger i ett överdrivet varmt rum så
kläderna kommer sakta men säkert att tas av
för att kompensera rummets varmare klimat
(se diagram). Är man då inte på sin vakt så är
det enkelt att det ena leder till det andra och
ja, då finns det en risk att det ploppar ut en
liten krabat 9 månader senare.
Ha en bra dag!
//Britt-Gun

Kära Gunn-Britt!
För några veckor sedan hade jag och några från sektionen en riktigt rolig stund tillsammans. Det blev lite
galet efter ett tag, och helt plötsligt hade jag svalt något
jag inte borde ha svalt. Detta ångrar jag djupt, då denna
substans gav en saltig och ohygglig eftersmak i gommen
som jag fortfarande inte kan bli kvitt, samtidigt som jag
fortfarande får flashbacks i svart och vitt. Jag frågar dig
nu om du har några tips för hur jag kan bli kvitt detta
obehag. Hjälp mig, du är mitt enda hopp.
Mvh Redaktör med odör
Hej Redaktör med odör!
Först och främst skulle jag vilja påminna dig om att
mitt namn är Britt-Gun och inte “Gunn-Britt”, vilket
säger en hel del om ditt intellekt. Att ni hade “roligt
tillsammans” borde följdaktligen betyda att ni egentligen hade tråkigt, vilket kan vara svaret på varför du
hade en dålig smak i munnen. Man brukar nämligen
få en lite konstig eftersmak i gommen när man har
riktigt tråkigt. Med tanke på att du inte ens kan komma ihåg ett namn - det vackraste namnen på jorden
- så är det inte heller konstigt att du får flashbacks i
svart och vitt. Ett sådant illa ställt intellekt ställer ju
säkerligen igång skumma reaktioner i hjärnan.
//Britt-Gun
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Facit

12 månader – Alla månader har
minst 28 dagar

Huset ligger på Nordpolen
eftersom alla sidorna är vända
mot syd. Så svaret är en vit
björn (På Nordpolen finns
nämligen bara vita björnar)
De var bara tre stycken. En
son, en far och en farfar.

Nattarbetaren.

I eldstaden.

Andan.
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Var är Anders?

Zenith 2015

| 340

