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Sömn… En vanlig människa behöver cirka 8 tim-
mar sömn per natt för att fungera optimalt. Men 
en chalmerist är definitivt inte en normal männis-
ka. Delvis då mängden alkohol konsumerad ofta 
överstiger mängden av alla mängder som existerat 
sedan tidens begynnelse, men även då sömnvanorna 
inte ofta överensstämmer med en godtycklig homo 
sapiens. Vad symboliserar då chalmeristernas sömn-
vanor? Glass? nej. Inte glass. Men kanske en oregel-
bundenhet som inte går att approximera ens med de 
mest sofistikerade algoritmer? Ja kanske, men jag 
skulle ändå vilja sammanfatta det i en liten formel:

Vi kan alltså tydligt se att vad man än gör så går allt 
käpprätt åt helvete.

Men nu ska vi inte tänka på sånna tråkigheter! Nu 
hoppas jag istället att du som läsare skall kunna avn-
juta detta nummer av Zenith i god ro, kanske med en 
zmörgåztårta, kanske i gott sällskap? Vi har jobbat 
innerligt med att ända fram på småtimmarna slåss 
mot sömnen och dess kumpaner för att kunna lever-
era det bästa som en sömndepraverad chalmerist kan 
åstadkomma!

Somna nu inte på bordet bara!

//Durin

Godtyckligt om sömn

“Kill me” - Götz 2k19
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Barlingbo äppelcider med fläder
Cider är något vi nog  alla kan enas om är bland det 
dummaste gudarna skapat. Dock finns det ju såklart 
undantag och i denna ädla dryck finner vi ett sådant! 
Den bäst smakande cidern vi i Zenith druckit sedan 
barnsben helt utan smak av diskmedel eller annat 
krafs! Helt enkelt en lättdrucken väl balanserad cider 
med smak av fläder och äpple. Ingen bull.

MG/Spitfire: 3.8 / 5.5 Sockerbitar
Ciderlovers: 8/10 Guldklimpar
ORDZFZ: 8.75/10 Veton

Cider Review

“Hur fan skalar 
man ett bröd?” 

- Anonym  Zexet
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Øhl Reviews
Vega Gotenius Porter 6%
Med den bruna karaktären av dödlig höst och under-
toner av hysterisk perfektionsångest är denna porter 
något för dig som gillar mörker och samtycke. En 
och annan zenith fann smaker av tjära vid provnin-
gen så behöver du lägga om taket på fäboden har du 
hittat rätt öl för jobbet! En relativt lättdrucken porter 
som även kan passa den mindre bevandrade.

GM:s betyg: 4,5 / 5,5 Båtvarv
De snabba dömer: 5,5 / 8,5 FEEEM
CEO GROUP: 7,76 / 10 5/7

Ambassadörsporter 7.8%
En aning syrlig, lite bitter såsom när någon stulit 
ens kundvagn på ICA. Eftersmaken är fenomenal! 
Komplexa undertoner av kaffe, höst och kanske rost? 
eller det kanske bara är min röst. En porter av klass 
med svårslagen karaktär. Buteljen är rent sex.

Bittra sittandes betyg: 4+⅕ / 5,57 Mjöliga Riesen
Reisen dömer: 7 / 4,5 V75:or
Boss inc.: 8,5 / 10 Deodoranter

Jädraöl Vetefan 5.0%
En skumt skummig dryck med färg av skumba-
naner. Men detta är inget negativt då skumbananer 
ursprungligen kommer från ett veteölsbryggeri i 
münchen som ville bredda sin exportpotential. Hur 
som helst är detta en lite syrligare veteöl med blom-
mig doft och lätt grumlighet. Den passar utmärkt till 
kakor och tårtor av den smörgåsigare typen.

Glada gubbars betyg: 3.5 / 5.5 Citroner
Monét dömer: 66/114 Bôz
Zenitheliten ger: 6/10 Bääää

“Jag tänker på min 
rumpa som en halvrymd 

i läder” - The one and 
only Peter Olsson
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Øhl Reviews
Spezial Export 5%
Med en smak så menlös att en pripps framstår som 
en california reaper men med ett zpezialrezept inne-
hållande bland annat féer från goda hoppsudden får 
man en känsla av hur det kunde vara att leva som 
livegen i medeltida tyskland. En lättdrucken lager 
med en flaska som slår det mesta. Gillar du ljus lager 
är detta en öl för dig!

Lag Cider dömer: 4.5 / 10 Bubblor
M & G: 4 / 5.5 Tyska korvar
Ordf_Ordf ger: 6,5 / 10 Femavsju

Negra Modelo 4-6%
Med den mest obeskrivliga eftersmaken sedan mån-
landningarna 1673 eller 1674 (fortfarande inte fast-
ställt enligt tiburktius III:e kalender) och en oregel-
bundenhet utan dess like får man ofta höra att det är 
den mest eftertraktade mörka lagern i hela mexiko! 
Inte alls utan anledning heller, bra balanserad beska, 
lätt hint av kaffe, en mörk smak av flätad korg och 
mindre höst är den ändå helt ok!

En kall en: 4 Fermenterade äpplen
M & G: 3.5 / 5.5 Mexikanska hattar 
OrdfZ: 5/10 5/7

Hönö Lager
En ytterst hederlig lager med lite blommiga under-
toner producerad i den gamla kattmatfabriken är den 
det främsta hönö har att erbjuda vad gäller kvalité. 
En lager för dig som känner dig lite extra dragen till 
din släkt eller som gärna slåss över julgranar i mitten 
av april. Inget speciellt, bara din lokala lager

En lökig en: 37/111 lökar
M X G: 2.5 / 5.5 Hönökakor
Godtycklig Ordf: 4,95 / 10 4.67 / 9,45

“Jag har ett hål där 
bajset kommer ut. Skall 
jag sätta en motor där?” 

- Z17
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Gammeldansk, något som alla kan komma överens 
om är vedervärdigt och ganska underbart på samma 
gång. Tanken på att dricka gammel dansk på flas-
ka osar av förfärat äckel blandat med tvivel endast 
överträffat av tanken på att välja mellan öl och kaffe. 
För det är just vad gammeldansk består i! Gammel 
dansk! Först tror man inte sina öron, men när man 
tänker på att danskar i snitt består till 60% av al-
kohol[1] inser man att rimlighetsgraden ökar mar-
kant. Dock så är inte hela innehållet utspädd dansk, 
receptet förblir hemligt men man kan enkelt utröna 
att rönnbär är en central ingrediens. Gammeldansk är 
egentligen inte en avec, men med det sagt finner den 
en plats i allas våra hjärtan och därmed också denna 
artikel.

Konjak, eller cognac som det heter på frankiska 
är en mycket ädlare dryck än gammeldansken på 
fler sätt än man kan räkna på fingrarna om man är 
träslöjdslärare. Producerad på druvor från grand 
champagne regionen lagras den på fat i godtyckligt 
antal år efter destillering, det finns allt från 10årig 
cognac som smakar som härskna druvor och vodka 
till 300årig cognac bärgad från sjunkna skepp (som 
möjligtvis smakar saltvatten) att köpa. Cognac gör 
sig bra till mycket olika njutningar då den har en 
fruktigare karaktär som påminner lite om lukten av 
fin tobak. Just av denna anledning är det den avec 
jag skulle rekommendera till rökaren, framför allt av 
cigarrer. Men den gör sig också fint till flertalet efter-
rätter såsom ostkaka, kladdkaka eller princesstårta.

Rom är en av mina personliga favoriter på grund av 
flertalet anledningar

är en av dem. Man mår helt enkelt bra när man 
dricker rom, så länge man inte blandar skiten med 
cola. Cola ger i samverkan med rom ofta upphov till 
dålig grammatik, uppblåst bröstkorg och en ovanligt 
lättfotad kväll.

Gin luktar soda, vilket är bra när man ska blanda en 
TG, alltså en TRUE GIN, 100% gin med doften av 
GT. Detta gäller dock bara för vissa sorter, närmare 
bestämt någon billig variant jag provat när jag i min 
ungdom tågluffade i Bompangistan. I ärlighetens 
namn finns det nog ingen som vet vad gin luktar då 
det inte direkt är något man dricker rent, till skillnad 
från vodka. Men i den händelse att man skulle finna 
sig i en situation där man sitter med gin som avec 
finns bara en lösning: Spring fort som fan och stanna 
inte förrän du är säker på att du är säker!

// Durin

Whiskey - Whisky - Virre… kärt barn har många 
namn, om nu föräldrarna är språkkunniga. Detta är 
en dryck som egentligen avnjuts bäst som den är 
utan för mycket störningar, men vissa sorter kan 
passa med en smakbrytare vid sidan av, till exempel 
högintensiv eldstrid eller lågintensiv orgasm. Värt 
att veta om virren är att det finns ett par olika vari-
anter och stilar som kan påverka smaken. Blended 
virre är det vanligaste förekommande och kommer 
från youtube-fenomenet will it blend? De vanligaste 
varianterna av blend är tillverkade av godtycklig 
smartphone blandat med vodka och karamellfärg 
medan vissa kan gå så långt som att blanda sir-
ap med krossat glas för att uppnå rätt färg. Riktig 
whisky är något helt annat, tänk dig att slicka på en 
nytjärad brygga samtidigt som du försöker dansa 
hambo med en spädgris på styltor, helt enkelt en bra 
fredagskväll.

GAMMELDANSK - Och annat gött!
En smakrik redogörelse över godtyckliga avecer och gammeldansk

“Jag måste köpa det nu 
innan jag börjar onanera 
över ett trumset”-støhl



611

Zenith
16:e Maj 0:-Nr 2 - 2019

1:Pubrundan, det första 
tecknet på att ännu en 
läsperiod kommer falla isär. 
Även om du kommer att försöka 
gå par igen kommer du ännu en 
gång hamna i en buske utanför 
zaloonen kl 2 på morgonen, 
det blir inte mycket sömn inför 
morgonlabben dagen därpå. 

2:Återhämtningen, du är 
äntligen i fas igen, eller typ. Du 
har iallafall klarat veckans dugga 
och har börjat plugga igen det du 
hittils missat på grund av fl era 
återfall av såkallade 
krökfrestelser.

3:Hjälp det går inte så bra nu... Du har nu börjat inse dina misstag, du var så lycklig då, 
före kaoset... före chalmers... före den totala sömnbristen. Du blickar tillbaka och önskar att du 
kunde ha agerat annorlunda, att du faktiskt börjat plugga i tid, men nu är det försent. Du dyker 
nu ner i vansinnet...
4:”This was not an act of terrorism, but it was an act of war”-Chalmerist till examinatorn
5:Efter 4 dygns rent tröstkrök, fyllecellen och en återställare har du nu sovit nog för att ta igen sömnen 
du missade den senaste läsperioden... samt vaknat upp i tid till nästa pubrunda...

Men här har vi den sittande chalmeristen

“War is cruelty. There is no use trying to reform it. The crueler it is, the sooner it will be over”
Tenta -Examinatorn som inte orkar ändra på sin skittenta eller skitkurs

Godtycklig sömnstatistik

“Min öl är helt fylld av 
kylskåp” Götz



Sängar genom tiderna
Att sova gott är en sed som har oss ingen lärt. Från 
början vi ej kunde, men det var blott temporärt. För 
genom sängars skönhet så blev sömnen fett mer värd. 
In i sängen snark, ut ur sängen bank. Ja sömnen var 
mer värd.

Allting gott börjar från något litet, och i sängarnas fall 
så började detta så simpelt som med en hög löv och 
strå för att bilda mjukare underlag. Detta skyddade 
från markens kyla samt var åtminstone halvt bekvämt. 
En modern variant av detta är att slänga alla kuddarna 
man har på golvet för att sedan lägga sig där.

Den största utvecklingen för sängar var när vi insåg 
att marken var smutsig, ojämn, och fylld med en mas-
sa småsaker som vi absolut inte ville spendera någon 
extra tid med. Det var då en upplyftande idé kom 
fram att man skulle ta och lyfta upp sovplatsen. Med 
detta kom en mängd trevliga följder. Plötsligt så var 
sängen alltid lika mjuk oavsett var den stod. Plötsligt 
så kunde man använda madrasser mer än en gång. 
Plötsligt så kunde man ramla ut och slå sig i sömnen. 
Möjligheterna var eviga.

Make your bed var ganska bokstavligt då

Tänk att slå tån i den

Trots att sängar nu var konceptuellt färdiga med 
sin utveckling så fi nns det vissa sängar som drev 
mänskligheten vidare mot perfektion. Sängar som 
i sitt överfl öd av mjukhet kunde få kungligheter att 
falla i evig sömn och studenter att trycka på snooze 
en extra gång. Sängar som i vissa fall inte ens var 
sängar.
Självfallet så vet alla att den bästa, mjukaste, mest 
framgångsrika sängen är inte den man köpte från 
IKEA förra månaden, utan den vardagliga soff an 
man har i sitt vardagsrum. Perfekta platsen att ta en kortare tupplur på 3 timmar

1

ZenithByggölen, man förstår varför den är gratis
Har du någonsin stått i kön till ölbaren i 
gasquen, så BAM är det din tur att välja godty-
cklig öl att 
konsumera, men vad ska du välja?  Ofta händer 
det att du, festchalmeristen, väljer pripps blå 
återigen!
 
Men vad hände precis nu? Varför köpte du en 
Pripps när du inte ens gillar Pripps? Du vet inte, 
jag vet inte och inte heller vet kassören som pre-
cis snodde 25 riksdaler av dig. För att inte tycka 
om pripps blå så är det väldigt många chalmer-
ister som ändå köper den konstigt nog. *host* 
make pripps pipeline happen *host*.

Som alla vet var CCC de första som verkligen 
tog “Chalmers -for a sustainable future” till 
hjärtat för många år sedan. För det som aldrig 
dög till riktigt ful öl, oavsett kvalite eller APK, 
det har alltid sparats undan för att bli nästa års 
byggöl. En vanlig vettig människa skulle slänga 
denna röra till öl, men inte CCC, de bryr sig om 
den törstiga miserabla 
byggaren. Tack CCC!

Ölnamn: Byggöl
Anmärkningsvärt innehåll: ölslattar
Första intrycket: Jag tror jag har druckit 
värre ändå kanske…?
Totala intrycket: ...Nej jag har nog fan inte 
druckit något värre än detta - 10 öl in

Här är vad andra byggare och gött folk 
har att säga om den kära och riktigt 
sunkiga byggölen:

“10 av 10 men jag föredrar byggvin” 
- Choffe med sina vanföreställningar

“Den är fan inte god asså!!!” 
- Brock

“2 av 5, drickbar men hade den inte varit 
gratis hade man inte druckit den” 
- Speedo, 10 byggöl in på veckan

“Fyfan, det är öl och det är gratis, men 
fyfan! Det går ner, men det är inte gott 
för de” 
- GØtz, 20 byggöl in på veckan, typ dag 2
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Sängar genom tiderna
Att sova gott är en sed som har oss ingen lärt. Från 
början vi ej kunde, men det var blott temporärt. För 
genom sängars skönhet så blev sömnen fett mer värd. 
In i sängen snark, ut ur sängen bank. Ja sömnen var 
mer värd.

Allting gott börjar från något litet, och i sängarnas fall 
så började detta så simpelt som med en hög löv och 
strå för att bilda mjukare underlag. Detta skyddade 
från markens kyla samt var åtminstone halvt bekvämt. 
En modern variant av detta är att slänga alla kuddarna 
man har på golvet för att sedan lägga sig där.

Den största utvecklingen för sängar var när vi insåg 
att marken var smutsig, ojämn, och fylld med en mas-
sa småsaker som vi absolut inte ville spendera någon 
extra tid med. Det var då en upplyftande idé kom 
fram att man skulle ta och lyfta upp sovplatsen. Med 
detta kom en mängd trevliga följder. Plötsligt så var 
sängen alltid lika mjuk oavsett var den stod. Plötsligt 
så kunde man använda madrasser mer än en gång. 
Plötsligt så kunde man ramla ut och slå sig i sömnen. 
Möjligheterna var eviga.

Make your bed var ganska bokstavligt då

Tänk att slå tån i den

Trots att sängar nu var konceptuellt färdiga med 
sin utveckling så fi nns det vissa sängar som drev 
mänskligheten vidare mot perfektion. Sängar som 
i sitt överfl öd av mjukhet kunde få kungligheter att 
falla i evig sömn och studenter att trycka på snooze 
en extra gång. Sängar som i vissa fall inte ens var 
sängar.
Självfallet så vet alla att den bästa, mjukaste, mest 
framgångsrika sängen är inte den man köpte från 
IKEA förra månaden, utan den vardagliga soff an 
man har i sitt vardagsrum. Perfekta platsen att ta en kortare tupplur på 3 timmar
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DYDØNK
Alkoholsituationen på chalmers har sakta men säkert blivit 
striktare med tiden och nu är den germanska Blån de facto 
blivit förbjuden så nu är den blå gula (Pripps/Punsch) 
situationen hotad på riktigt. Så vad kan göras? Man kan ta 
och knata ner till Landala och köpa sin blå från det statligt 
kontrollerade systembolaget, eller ta en så kallad skagen 
över dagen över till danmark någon gång ibland. Men det 
fi nns en annan trevlig och ekonomisk lösning som även 
kan leda till en ny hobby. Att brygga sitt eget vin och eller 
Øhl. Øhlbryggning är en konst där det fi nns i stort sett hur 
mycket vetenskap som helst och även metoder och mate-
rial. Likväl druvvin kräver lagring och massa annat bös 
för att bli bra. Men det fi nns en dryck som de alla fruktar, i 
Linköping kallas det fulvin, men vi kallar det DØNK. Vad 
är detta DØNK och hur gör man det? DØNK är alkohol-
haltig dryck bryggd av godtycklig sockerhaltig dryck. 
Till exempel blandsaft och socker som ofta serveras ur en 
saftdunk därav DØNK.

Så hur görs DØNK?
För att göra “ bra” DØNK krävs några få saker: 
• Behållare
• Jäst
• Socker
• Smaksättning

Något att jäsa i
För att jäsa behövs självklart något att jäsa i. Många jäser 
direkt i dunken man sedan tänker servera det ur men detta 
har en del nackdelar, dels måste man öppna dunken för att 
släppa ut trycket som bildas, dels så blir det mycket äck-
ligt sediment i botten som man inte vill dricka upp. En bra 
lösning är att jäsa i en hink, förslagsvis en jäshink, dessa 
går att köpa i de fl esta bryggeributiker och då kan man även 
passa på att köpa ett så kallat jäsrör, en ventil som tryckut-
jämnar. Du måste ha något sätt för koldioxiden som bildas 
att fl y fältet och förhindra elakartat syre och bös att komma 
in. Kommer inte koldioxiden ut kan det bli övertryck och 
då är det inte DØNK utan garderob istället. Kommer fel 
saker in i DØNKEN smakar det illa.

Socker och 
smaksättning
Jästen behöver socker för att jäsa och man kan behö-
va tillsätta extra socker utöver det man använder för att 
smaksätta, till exempel blandsaft. Se dock till att inte din 
smaksättare/sockerkälla innehåller ämnen som döda jästen 
och se till att inte ha i för mycket socker i början då detta 
kan ge jästen svårt att vakna till liv. Om din smaksättare 
innehåller något ut E-2xx serien eller typ kaliumsorbat så 
kommer inte jästen överleva. (fi nns fultrix för detta sedan)

Så hur gör man? 
Grundrecept.
Blanda ut vatten och socker/smaksättningen i en grund-
ligt rengjord behållare, förslagsvis jäshink och vispa i så 
mycket luft du kan, det vill säga: “vispa som fan”. Tillsätt 
sedan din jäst och täck över behållaren, antingen med ett 
lock om du har en jäshink eller täck på något sätt över 
behållaren, har du ett jäsrör så fyll det med vatten enligt 
anvisningarna. Annars bör trycket från jäsningen hålla 
de fl esta otrevligheter ute men är det verkligen värt att ta 
risken? Inom 1-3 dagar kommer jästen att ha vaknat till 
liv och börja konvertera sockret till etanol och koldioxid. 
Låt stå i ett hörn av ditt hem tills det har slutat bubbla. Ca 
2-4 veckor. Efter denna oumbärliga väntan är din DØNK 
klar. om du skall lagra den i sluten behållare ett längre tag 
rekommenderas det att du tillsätter så kallat jässtopp för att 
undvika att den fortsätter jäsa i din DØNK. Tappa upp den 
på dunkar eller fl askor gärna med hjälp av slag (tänk dig 
att du slangar bensin från grannens bil). En slang hjälper 
dig att undvika den underbart äckliga bottensatsen i botten, 
slanga gärna uppifrån och ner utan att skaka ditt kärl.
Drick din DØNK.!

Saker värda att nämna. Det bildas Koldioxid under jäsnin-
gen så om du har en sluten behållare  så kommer den att 

Jäst
Man behöver jäst för att jäsa, det ligger i namnet, Jäst och 
jäsa. Jästen konverterar sockret till etanol och koldioxid 
där den första är trevlig och den andra är ganska harmlös. 
Men funkar vilken jäst som helst? Bakjäst funkar i teorin 
men kommer troligen att leda till onödiga bismaker. Istället 
kan man när man ändå är och köper en jäshink passa på att 
köpa riktig bryggjäst. Författarna kan rekommendera Safa-
le-US-05 och all typ av alejäst eller EC-1118. Om du är ute 
efter en ‘gör allt medelmåttigt’ är EC-1118 en bra kandidat 
då den jäser snabbt, bra APV och inte smakar piss.
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Några Recept
Zenith vatten aka Kiviks vin
APK: 4/5  smak 5/5 
ingredienser:
10L utspädd Kiviks päron dryck
2-3kg socker 
EC-1118 Champangejäst
(jäststopp)

Rengör all utrustning noga.
Blanda ihop allt i en jäshink eller 15L dunk.
montera Vattenlås
Låt stå 2-4 veckor (Längre tid = torrare och starkare Har du 
mycket socker rekommenderas längre tid)
Tillsätt jässtopp. (Kaliumsorbat)
låt stå >2 dagar.
Skaka skiten ur den för att bli av med kolsyra.
Låt stå 1 dag.
Använd en slang för att föra över drycken till din DØNK.

hamna under tryck. Se därför till att öppna den dagligen i 
början och sedan när jäsningen lägger sig så kan du göra 
det mer sällan.  Annars riskerar behållaren att sprängas. 
Spräng Risken blir minimal om man har jäsrör, då borde du 
inte lufta den.

TLDR: köp två dunkar, en för jäsning och en för drickning, 
köp massa socker,påse jäst, och blandsaft. blanda allt i ena 
dunken, fi xa någon form av backventil, ex vattenlås. Vänta 
någon vecka. häll över toppsiktet till dunk nummer två. 
njut av din DØNK. 

Det uppstår under normala omständigheter inga farliga 
bakterier eller ämnen under jäsningen, så länge du har i 
ätbara saker så är den säker att dricka. Försök heller inte 
Destillera drycken. 

Funlight vin
APK 5/5 smak 3/5
Ingredienser:
10L vatten
3.5kg socker
1,5-2L fun light
EC-1118 Champagnejäst

Rengör all utrustning
Blanda vatten och socker och jäst
Montera vattenlås och låt stå 2-4 veckor (eller den inte 
bubblar mer)
Tillsätt fun light (Innehåller kaliumsorbat så den dödar 
jästen).
låt stå >2 dagar, skaka den lite då och då.
Skaka skiten ur den för att bli av med kolsyra.
Låt stå 1 dag.
Använd en slang för att föra över drycken till din DØNK.

Siraps vin
APK 6/5 smak 0/5 (du spyr av två anledningar)
10L vatten
Turbo super jet (turbo jäst)
4-5kg sirap
jässtopp

Montera vattenlås och låt stå 3-5 dagar(eller den inte bub-
blar mer)
Skaka skiten ur den för att bli av med kolsyra. 
tillsätt jässtopp.
Låt stå 1 dag.
Använd en slang för att föra över drycken till din DØNK.

DISCLAIMER
Är du under 18 så vänta tills du är 18 med att dricka det du 
brygger.  DØNKbryggning kan leda till Øhlbryggning och 
andra “Hipster” relaterade hobbies.

Författare: David “Vasa” Johansson 
& Max “Minh” Reidal
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Zpeed’å
• Har du sett mannen i zpeed’os? Det börjar rycka 

i baguetten vill jag lova!
• Vilket man hör i hans namn kan han få upp en 

otrolig hastighet! Behöver du kaff e? Han kom-
mer! Akut hjälp i Matlab? Han är redan där. 
Snabb som vinden. En kille som kommer snabbt 
helt enkelt.

• His amount of speeding tickets are huge! Det 
betyder att han är rik, right?

• Vi har nog alla hört citatet speed kills, vilket jag 
direktöversätter till Zpeed’å kills. Du behöver 
aldrig vara rädd, för han har redan dödat alla 
farliga människor. Vilken sockertopp, va?

• Speedo Gonzales är den snabbaste musen i hela 
Mexico. Zpeed’å ser minst lika fancy ut i hatt. 
(Se bild!)

• Zmidig och zpänstig.
•  Liksom Speedy Muffl  er and Brake center oljar 

han dina växlar. Men räkna inte med att han är 
en ljuddämpare, med honom låter du hela natten.

Ezprezzo

Was�
Notera särskilt denna mans händer, detta är en man 
som vet hur han ska ta dig på precis rätt sätt. All från 
hans blick till hur han för sina händer säger det till 
dig. Om du ändå inte tror det så har grabben ett all-
deles eget beröringscentrum på Johanneberg, Wasa 
Beröringscentrum*.

*Zenith är inte på något sätt sponsrad av Wasa Beröringscentrum, men om Wasa Beröringscentrum vill annon-
sera i Zenith är de välkomna att kontakta vår kazzör Götz.

Dejta Zenith-18
I ett stressat samhälle som vi lever i är det svårt att hitta kärleken. Folk vänder sig desperat till teknikens 
värld och söker febrilt genom sociala medier, Tinder och diverse dejtingsajter för att hitta “The One”. 
Många skulle nog instämma med att livet vore lättare ifall Prince Charming bara stod rakt framför en. 
Jag kan inte garantera er livslång lycka. MEN jag har ändå äran att presentera fyra fantastiska exem-
plar av män som det är svårt att värja sig emot. Jag menar såklart killarna i Zenith-18.

Gazton
• No one’s slick as Gazton
• No one’s quick as Gazton
• No one’s neck’s as incredibly thick as Gaz-

ton’s
• For there’s no man in town half as manly
• Perfect, a pure paragon!
• You can ask any Tom, Dick or Stanley and 

they’ll tell you whose team they prefer to be 
on

• Who plays darts like Gazton
• Who breaks hearts like Gazton
• Who’s much more than the sum of his parts 

like Gazton
• As a specimen, yes, he’s intimidating

Ezprezzo
• Ultimat om du gillar ditt kaff e, och dina män,  

heta.
• He’ll mocha you crazy
• Han är allt det söta du behöver till ditt kaff e
• Han är som kaff e, får dig att må bra när livet är 

som mörkast.
• Precis som kaff e kommer han att hålla uppe dig 

hela natten.
• Liksom den perfekta koppen kaff e är han lång, 

mörk och stark.
• Precis som med kaff e behöver du din dagliga dos 

av Ezprezzo

Skanna för en komplett 
upplevelse
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vÄlkommen till choffes krypto!
Oroa er inte, ingen internet valuta här. Reglerna är Zimpla. Jag skriver massa ord, där bokstäverna motsvarar en 
annan bokstav. Det kommer fi nnas en ”nyckel” som löser kryptogrammet. Alla bokstäver följer alltså ett mön-
ster.
 
*Choff e
*Zbiööä

Hur skyddar sig bönder från solen?      - Mifm esåå mnlx enil

Hur många sexuella referenser får en låt innehålla? - Äh jäl-pälm

Varför är katter så fula?    - Åä vl glmmövlaxåä
  

Kapten obsolet återvänder!

   Här kommer han!

     Nu åker han!
Kapten Obsolet kunde inte komma den här gången på grund av oväntade händelser. Vi önskar honom lycka till 
och hoppas att han kommer tillbaka i ett senare nummer...

 Får du också krupp 
 när någon säger att 
de inte har skickat in 
sin artikel, Teknolog-
tryck har fukkat upp, 
en annan kommitté 
har arr på samma 
dag som zläppet, och 
alltsom kan gå fel har 
gått fel?

Ring Durin.
Han behöver hjälp.

Ser du också ut såhär 
när du har varit ute och 
krökat hela kvällen
och det visat sig att
du har glömmt att lämna in  
matlabben, inte har tvättat 
zeniths pengar och kylskåpet 
har ingen smörgåstårta.

  

   

Det är mycket
möjligt att detta
kan vara den absolut 
mest, totalt, fantastiskt
bästa bilden som 
zenith nåonsin har 
tagit.

//Swisha Samuel
30 kr för att få denna 
bild utskriven och 
inramad 4 x 6 meter.

“Vi tar en öl och ber för 
en typad tenta”

-Götz
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//Swisha Samuel
30 kr för att få denna 
bild utskriven och 
inramad 4 x 6 meter.

“Vi har en toblerone 
längs Y och en cylinder 

längs X” -Ankén



Här kommer en utmaning till dig, endast DIG! (alltså god-
tycklig läsare) Använd din kreativitet och andra 
godtyckliga hjälpmedel för att förbätta bilderna nedan

Eller fyll i dem och ha lite kul som en normal människa,
du väljer helt enkelt

Skicka in din skapelse via brev till Zenith 
och få m

öjligheten att vinna något kul 
A

ddress: 
Zenith H

örsalsväggen 7 412 96 G
öteborg

M
ail fungerar också m

en är inte lika kul, 
Zenith@

ztek.se

Pubrunda Liseberg (Fyll i Själv)

Långa köer X x

Käka burgare när 
man inte vill stå i kö, 
men det är längre kö 
till att köpa burgare 

x X

Man tror att det fi nns 
en risk att man dör

x

Det fi nns faktiskt en 
risk att man dör

x

Längddiskrimination X

Ålderdiskrimination X

Risk för få dricka 
spilld på sig

Ja 50%

Genomsnittliga 
talförmågan i kön

Sluddrig Darrande

Repetitiv musik (inte än) X

Folk som springer 
runt i kanindräkter

(snart kårvärdarna) x

Kroppsvisitering x (tydligen bara för mig)

Videokameror för 
övervakning

Dolda Visade

Risk för spy Ja (annars gör du fel) 1%

Vår bästa artikelskrivare och undersökare samt klåpare Ankén gjorde en fantastisk upptäckt i förrgår. 
Det visade sig att göteborgs mest omtykta och hatade nöjespark Liseberg har oväntade likheter med vår egna 
älskade pubrunda. Denna tabell kompilerades, debuggades och kraschade, bara för att sedan oväntat hittas i en 
soptunna i Elektro-källaren. Eftersom vi på Zenith har en strikt hållbarhets-policy bestämde vi oss för att åter-
vinna detta material, för både miljön och läsarens skull. 

 Liseberg VS  Pubrundan
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Pubrunda Liseberg (Fyll i Själv)

Långa köer X x

Käka burgare när 
man inte vill stå i kö, 
men det är längre kö 
till att köpa burgare 

x X

Man tror att det fi nns 
en risk att man dör

x

Det fi nns faktiskt en 
risk att man dör

x

Längddiskrimination X

Ålderdiskrimination X

Risk för få dricka 
spilld på sig

Ja 50%

Genomsnittliga 
talförmågan i kön

Sluddrig Darrande

Repetitiv musik (inte än) X

Folk som springer 
runt i kanindräkter

(snart kårvärdarna) x

Kroppsvisitering x (tydligen bara för mig)

Videokameror för 
övervakning

Dolda Visade

Risk för spy Ja (annars gör du fel) 1%

Vår bästa artikelskrivare och undersökare samt klåpare Ankén gjorde en fantastisk upptäckt i förrgår. 
Det visade sig att göteborgs mest omtykta och hatade nöjespark Liseberg har oväntade likheter med vår egna 
älskade pubrunda. Denna tabell kompilerades, debuggades och kraschade, bara för att sedan oväntat hittas i en 
soptunna i Elektro-källaren. Eftersom vi på Zenith har en strikt hållbarhets-policy bestämde vi oss för att åter-
vinna detta material, för både miljön och läsarens skull. 

 Liseberg VS  Pubrundan
“Vilken är den äkta 
budgeten?” - Götz



Thé
Något som kan förbrylla även de mest rutinerade 
i ZKK är att det fi nns mer än en sorts te i världen. 
Olika téer har olika trevliga eff ekter för att antingen 
hjälpa en sova (bra) eller bli pigg (dåligt). Några av 
de mest avslappnande brukar dock vara de som tar 
längst tid att brygga, vilket är något man inte har tid 
för sent på natten. Några av de lite mysigare téerna 
brukar trots deras trevliga arom och smak kosta lite, 
så det fi nns ingen större anledning att inte köpa in en 
mängd till alla som kanske vill ha.

Recept:
En tepåse
Väldigt varm is

Släng is i kopp
Släng påse i kopp
Vänta
Det är inte mycket svårare med färdiga tepåsar, men 
ifall man vill göra det lite extra trevligt så kan man 
slänga in en klick honung eller en mängd mjölk.

Varm mjölk med banan
En hemlighet som har gått förlorad med tiden 
och vars sömngivande förmågor är legendariska. 
Kunskap om hur detta fungerar vet endast Massiva 
Orientaliska Riksförbundet, M.O.R. Det är sagt att 
David vann över Goliath med en slinga och sten, 
men det var endast för att den stora bjessen hade 
druckit varm mjölk och ätit en banan innan han 
stred. 

Recept:
En (1) banan av imponerande storlek.
Ett (1) glas mjölk av passande storlek

Värm mjölken i en mikro eller i en kastrull till när-
mare kroppsvarm temperatur. Drick denna mjölken 
samtidigt som du äter bananen. Efter man har ätit 
färdigt så kan man även ta ett varv runt huset för att 
mer eff ektivt få den sömngivande eff ekten genom 
kroppen.

Dessa är bara några av de möjliga sätten man 
kan få hjälp med självinducerad koma, så ta 
nu och ät gott, drick gott, sov gott!
Zzzenith signing out.

Zzz

Zzz

Zzz

Zzz

Nattamat - Fika för nattugglan
Alla har vi haft svårt att lägga oss. Man har vänt på dygnet genom att spela plugga långt in i nätterna och 
laborationen man skall ha klockan 08:00 nästa dag verkar vara omöjlig att samla energi för. Klockan när-
mar sig oheliga tider och för varje minut så känner man betyget sjunka.

Till undsättning så fi nns det en god mängd goda godsaker som kan få även den tyngsta kaff e-narkomanen 
att känna sig redo för sängs och sängen att likna en enkelbiljett till Molndals portar med sina nu inbjudan-
de mjuka kuddar och omsvepande täcke.

Varm choklad
Alla känner vi till denna varma brygd. Dess mjuka 
arom blandat med den fylliga smaken från processad          
malvaväxt toppad med någon svirvel av snömos. Det
är en klassiker från gammalt till nytt och sedan           
urminnes tider har receptet aldrig riktigt ändrats utan 
innehåller fortfarande allt det man kan hitta i ens     
skaff eri. Njut av en skål kopp varm choklad samtidigt 
som man är invirad i det varmaste tygbiten man äger.

Recept:
4 dl mjölk från en highland cattle
¾ dl kakao utvunnet ur de Nordkoreanska gruvorna
1 dl socker “lånat” från grannen
1 burk spraygrädde som gick ut förra månaden
3 nypor röd kardemumma 
1 paket O’boy

Tag mjölken ut från kon och häll en godtycklig mängd 
i ett glas. Blanda detta med kakaon och sockret efter  
uppvärmning i mikro i 30 minuter. Blanda gediget runt 
ifall glaset inte redan har sprängts av temperaturen. 
Häll på grädden och avsluta med kardemumman på. 
Häll sedan ut ditt misslyckade försök till något gott för 
att sedan göra ett glas O’boy på mycket kortare tid.

S’mores
En amerikansk delikatess vars godhet endast över-
träff as av dess popularitet i media. 50% mjuk, 50% 
crunchy, och 100% gudomligt god. Dessa smaskiga 
småbitar är enkla att göra och trevliga att dela med 
sig till alla som kan tänka sig befi nna sig i din lägen-
het trots att minns att du har låst dörren.

Recept:
1 kex (kex, inte kex)
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex

Ta och lägg fram de nödvändiga ingredienserna 
framför dig. Börja med basen av ett kex. Värm upp 
choklad lite och lägg på kexet. Ta sedan och grilla en 
marshmallow över godtycklig eld med en temperatur 
över 1337ºK tills den har fått fi n färg och lägg detta 
på chokladen. Lägg till sist ett kex ovanpå detta. 
(Fortsätt lägga till lager tills insulinproduktionen inte 
kan hantera mängden socker framför dig.)

Zzz

Zzz

Zzz
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innehåller fortfarande allt det man kan hitta i ens     
skaff eri. Njut av en skål kopp varm choklad samtidigt 
som man är invirad i det varmaste tygbiten man äger.

Recept:
4 dl mjölk från en highland cattle
¾ dl kakao utvunnet ur de Nordkoreanska gruvorna
1 dl socker “lånat” från grannen
1 burk spraygrädde som gick ut förra månaden
3 nypor röd kardemumma 
1 paket O’boy

Tag mjölken ut från kon och häll en godtycklig mängd 
i ett glas. Blanda detta med kakaon och sockret efter  
uppvärmning i mikro i 30 minuter. Blanda gediget runt 
ifall glaset inte redan har sprängts av temperaturen. 
Häll på grädden och avsluta med kardemumman på. 
Häll sedan ut ditt misslyckade försök till något gott för 
att sedan göra ett glas O’boy på mycket kortare tid.

S’mores
En amerikansk delikatess vars godhet endast över-
träff as av dess popularitet i media. 50% mjuk, 50% 
crunchy, och 100% gudomligt god. Dessa smaskiga 
småbitar är enkla att göra och trevliga att dela med 
sig till alla som kan tänka sig befi nna sig i din lägen-
het trots att minns att du har låst dörren.

Recept:
1 kex (kex, inte kex)
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex
1 bit choklad
1 marshmallow
1 kex

Ta och lägg fram de nödvändiga ingredienserna 
framför dig. Börja med basen av ett kex. Värm upp 
choklad lite och lägg på kexet. Ta sedan och grilla en 
marshmallow över godtycklig eld med en temperatur 
över 1337ºK tills den har fått fi n färg och lägg detta 
på chokladen. Lägg till sist ett kex ovanpå detta. 
(Fortsätt lägga till lager tills insulinproduktionen inte 
kan hantera mängden socker framför dig.)

Zzz

Zzz

Zzz
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Trots detta beteende verkar det som majoriteten av arterna överlevde morgondagen, om än knappt. Då fl esta 
växtätare och köttätare verkar ha påverkats likvärdigt av symptomen så ledde detta till ett ekvilibrium. 

Sauropoderna verkar dock ha påverkats särskilt kraftigt, då deras balanssinnen är synnerligen känsliga. 
Detta har bevisats efter att fl era gropar hittats i Ituzaingó, Argentina. Groparna berättar att fl era Apatosaurusar 
ramlade omkull när de försökte få i sig sin frukost.

Sminkör, fordonstekniker och konspirationsteorist Jonas Alex menar att detta bara är en slump. 
“Det är onekligen sant att både aliens och dinosaurier samlevde, tills det att aliens försökte att ta död på alla 
dinosauriet, eftersom att dinosaurierna gjorde uppror mot sina mästare. Men eftersom att några dinosaurier stal 
utomjordingarnas teknologi så överlevde dem. “

“Efter det så lämnade utomjordingarna jorden, på grund av att deras genetiska experiment gjorde dem svaga 
mot den strålning som dinosaurierna använde för att skydda sig mot asteroider. Dinosaurierna byggde konti-
nenten atlantis som sitt nya hem. De blev sedan under 1200-talet tvungna att gå i ide eftersom att istiden kom.”

“När istiden var över kunde dinosaurierna återigen ta över jorde…” 
“Stop, stop, stop där, nu fi ck vi tyvärr slut på text. Kom tillbaka till nästa utgåva av om du vill fortsätta berätta 
om dina teorier. Tack och hej.

Vi på “Borstning och Baksteg” ber om ursäkt för detta helt ovetenskapliga inslag med Jonas Alex. 
Vi vill tydliggöra att hans åsikter inte på något sätt refl ekterar tidningens egna.”

“Trodde ni att ni kunde undkomma sanningen så enkelt?”
“NANI?!? JONAS ALEX ?!?”
“Genom att hacka ztek.se så lyckades jag kom in i “Borstning och Baksteg”s drive-dokument, och nu kan jag 
skriva hur mycket som helst.”
“NEEJ stoppa honom!!$$$¤¤¤¤:{{++”

“Som sagt, dinosaurierna tog över jorden igen efter att istiden tog slut, och använde människor som slavar för 
att bygga pyramiderna. Men Alexander den Store lyckades stoppa dem innan pyramiderna var färdiga genom 
att invadera Egypten. Efter det försvann dinosaurierna för gott”

“Tills att nazi använde sina ubåtar för att bygga en bas på antarktis. När de använde infragröna vågor för att 
värma upp isen väckte de även upp dinosaurierna. Dinosaurierna infi ltrerade nazisterna genom att mutera sig 
med utomjordingarnas teknologi och blev lizard people. De tog sedan över hitlers tidsmaskin för att åka 
tillbaka i tiden och gjorde så att jesus återföddes som Raptor Jesus”

“Raptor Jesus åkte tillbaka i tiden 65 miljoner år och skapade en ny guldålder i dinosauriernas kulturella 
historia som aldrig överträff ades efteråt.”

Raptor Jesus blev 144 miljoner år gammal.

Må han vila i frid.

Borstning & Baksteg

Ny forskning har visat att de tidigare hypoteserna om dinosauriernas sovvanor har varit inkorrekta.

Det är nämligen så att Dr. Man Ialcolm (före detta paleontolog, nu pappa med tre barn, en dachshund, 
två papegojor, en alligator, fyra datorskärmar, åtta spärrskaft och en volvo v70) 
har tagit fram bevis som stödjer en ny teoretisk modell.

Denna modell beskriver ett revolutionärt beteende - att vissa arter har visat tecken på en förskjuten väckningstid 
kombinerat med en tydlig avsky mot starkt ljus och kraftig värk i muskler samt hjärna. 

Symptomen har ännu inte en bevisad orsak, men parallella studier från den tysk-irländska professorn 
Dien O’ Zauer har hittat rester av delvis fermenterade växter i magsäcken hos en “Krökosaurus Flex”. 
Vidare forskning har visat att ett sofi stikerat och selektiv urval av jästbakterier och mogna växter 
förtärdes regelbundet ca 10 timmar efter att solen står i zenit. 

Vidare studier av dinosauriernas boplatser har gett förvånansvärda resultat. Genom att undersöka stenarna i 
närheten har man bevisat att kraftigt ljus av olika färger förekom regelbundet under nattetid, källan är dock 
fortfarande okänd.
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SURSTEK.
1½ kg. oxkött (innanlår) lägges i så mycket svagdricka att det täckes däraf. 
I drickat blandas 1 dl. ättika, 1 tésked malen hvit- och 1 d:o kryddpeppar, 3 matskedar socker och ett lagerblad. 
Efter 4 à 5 dagar (sommartiden, på vintern 10 à 12) tages köttet upp, sköljes hastigt i kallt vatten och inklappas i 
en handduk. 

2 matskedar Zeniths margarin brynas i en stekgryta och köttet ilägges att blifva brunt på alla sidor, hvarefter 
det får steka sakta under lock omkring 2 timmar. Första timmen spädes med buljong eller hett vatten, 
sedan med grädde eller mjölk. Såsen afredes med hvetemjöl, smaksättes med salt och hvitpeppar samt serveras 
i särskild skål till köttet jämte kokt potatis och någon syrlig sallad, syltlök, gurkor o. d.

MAKARONPUDDING.
Härtill kan man använda öfverblifna, stufvade makaroner, om man blott ej kryddat dem med muskot. ⅔ liter 
dylik kall stufning blandas med 4 äggulor, 4 matskedar socker och 4 vispade ägghvitor samt smaksättes med 
vanilj eller citron, hälles i smord, brödbeströdd form och gräddas i vattenbad i varm ugn. Serveras varm med 
saftsås el. sylt.

PÖSMUNKAR.
⅓ liter vatten och 110 gr. Zeniths margarin kokas upp; 220 gr. hvetemjöl arbetas uti, 
medan kastrullen står öfver elden. Degen måste vara mycket smidig och fullständigt släppa kastrullen. 
Då den kallnat, iröras 5 ägg, ett i sänder, och sist 3 hvitor. Flottyr upphettas i en järngryta och då en lätt, blå rök 
uppstiger från densamma, nedläggas med en matsked små klimpar af smeten; 
dock endast få åt gången, ty de svälla upp och blifva ganska stora. Då de äro bruna på undre sidan, vändas de, 
och då de synas färdigkokta, uppläggas munkarna på en sikt beklädd med sugpapper och hållas varma. En ser-
vet lägges sedan under dem på anrättningsfatet, de öfversiktas med socker och serveras med sylt.

I sann Zenith-ära så har vi valt ut de absolut bästa recepten från Zeniths Kokbok (av Fru Anna Borgh, 1915). 
Testa på några av dessa och njut av zenigheten!

ÖLSUPA.
2 dl. mjölk och 3 matskedar hvetemjöl sammanvispas ett par timmar innan ölsupan skall tillagas. 
1 liter oskummad mjölk kokas upp; afredningen vispas i och denna välling får koka i 5 min. 
Under tiden uppkokas ½ liter godt svagdricka med 1 matsked sirap och 1 d:o socker samt hälles i vällingen. 
I soppskålen sammanvispas 2 äggulor och 1 dl. söt grädde; vällingen påhälles under stark vispning 
och ölsupan serveras fradgande jämte skorpor eller stekta hvetebrödskifvor.

OSTSMÖRGÅSAR TILL SOPPA.
2 vispade ägghvitor blandas med så mycket rifven ost, att det blir som en tunn gröt. 
Hvetebrödskifvor bestrykas tunt med Zeniths margarin, därpå bredes ganska tjockt af ostsmeten, och 
smörgåsarna insättas i varm ugn att få gul färg. Serveras till afredda soppor eller buljong.
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“Matlab, det fi nns fan inget värre”
Om det är någonting som alla teknologer har ge-
mensamt är det hat-kärleksrelationen med MAT-
LAB, okej mest hat. Denna kapitalistvara  har getts 
ut till alla chalmerister, men ändå är det ytterst få 
som har fattat tycke för det. Tack gode gud, det kan-
ske ändå fi nns hopp för framtidens ingenjörer!

För många är det programmets syntax som avskräck-
er den tappra teknologen. Detta är mycket förståeligt 
då syntaxen inte är logisk för fem öre om man 
jämför med andra faktiskt relevanta och användbara 
programmeringsspråk, nu ska vi dock inte ge MAT-
LAB allt för mycket credit och säga att det är ett 
eget språk. För det är det inte, det är en ren jävulskap 
till interpretör ihoptejpat med syntax från de fem 
programmeringsspråken du aldrig har hört talas om 
eller kommer använda.

Man kan likna matlabs syntax med pripps blå. Visst 
är det en öl, och du tar självklart den om absolut 
inget annat fi nns, för du måste ju ändå fylla upp 
promillehalten i blodet. Men ändå blir det ingen bra 
upplevelse, du blir måttligt påverkad men smaken i 
munnen kommer aldrig att försvinna, dagen därpå 
kommer du börja tänka över dina livsval.

Men man kommer ändå tillbaka till pripps blå, 
inte för att det är en så värst bra öl men för att man 
som teknolog behöver konsumera öl. Det är också 
det enda teknologen har råd att unna sig i dessa 
prövande tider. På samma sätt kommer teknologen 
alltid tillbaka till MATLAB, inte för att du tycker 
om MATLAB men för att du måste klara kursen och 
göra familjen hemma stolt eller något. Samtidigt går 
eximinatorerna ofta går igång på att se andra män-
niskor lida i dessa kursmoment, jävla masochister. 
Procentuellt sett vill många chalmerister bli godkän-
da på kurser och då tvingas vi alla öppna upp fanska-
pet till programvara återigen.

Tack gode gud att någon stackare någon gång fak-
tiskt lärde sig språket och skrev matlab underlaget 
till laborationerna, annars hade nog ingen någonsin 
klarat laborationerna. Det är bevisat att chalmeristen 
använder copy paste under matlablaborationerna 
lika mycket som till programmeringslaborationerna 
i MOPPEN, istället för att faktiskt lära sig hur man 
använder matlabsmörjan till syntax. Om du någon 
gång mot förmodan inte hittar koden som du be-
höver i fuskbladet, då är du helt enkelt körd. Pro tip: 
Fråga då en kompis om fungerade kod, inte för att 
hen vet hur man ska göra utan för att hen fi ck koden 
av någon annan vettigare person!
Men varför går då chalmerister på laborations-
passen? Det är inte för att få hjälp, koden fi nns ju 
skriven av någon godtycklig och det är fan inte för 
att man vill sitta o njuta av lukten i maskinkällaren. 
Ofta går teknologen endast till laborationen för att 
detta skitprogram tar upp så mycket lagringsutrym-
me på ens egna datorer. Då undrar många vad alla 
dessa gigabyte kan vara? Jo vi har undersökt och 
svaret är skrämmande! Samtidigt kan du lära dig att 
använda matlab till någoting nyttigt också!

Spy, much dog, 
such useful, 
meny wow

Motiverande ljud i matlab, vem visste de?

* load audio48, sound(signal48kHz, Fs48)
* load handel 
sound(y,Fs) 
(ja på två olika rader an någon anledning)
* xpsound 

Jag vet inte vad det är och 
jag vet inte  varför detta 
fi nns inbyggt i matlab

* penny
* earthmap
* imagesAndVideo
* imageext
* vibes 

Istället för att göra matlab, varför inte gibba?

Minesweeper: xpbombs
Sliding block puzzle: fi fteen
The game of life: life
Designa din egen vas? makevase
Bridge simulator: truss
Planera din nästa drömresa: wrldtrv
Astroids: eml_asteroids
Tic tac toe: sf_tictacfl ow

Om du troddde att du hade tråkigt när du satt och 
gjorde matlab, tänk då stackarna som istället för att 
arbeta har implementerat dessa funktioner i 
MATLABs grundpaket. För att köra dem, öppna 
command window och skriv in kommandona som är 
i fetstil.

“Matlab, det fi nns fan inget värre...”
Mvh teknolog som är trött på allt och även MATLAB

“Det är kul att slåss, 
ska jag slå dig?” 

- Zoom
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eximinatorerna ofta går igång på att se andra män-
niskor lida i dessa kursmoment, jävla masochister. 
Procentuellt sett vill många chalmerister bli godkän-
da på kurser och då tvingas vi alla öppna upp fanska-
pet till programvara återigen.

Tack gode gud att någon stackare någon gång fak-
tiskt lärde sig språket och skrev matlab underlaget 
till laborationerna, annars hade nog ingen någonsin 
klarat laborationerna. Det är bevisat att chalmeristen 
använder copy paste under matlablaborationerna 
lika mycket som till programmeringslaborationerna 
i MOPPEN, istället för att faktiskt lära sig hur man 
använder matlabsmörjan till syntax. Om du någon 
gång mot förmodan inte hittar koden som du be-
höver i fuskbladet, då är du helt enkelt körd. Pro tip: 
Fråga då en kompis om fungerade kod, inte för att 
hen vet hur man ska göra utan för att hen fi ck koden 
av någon annan vettigare person!
Men varför går då chalmerister på laborations-
passen? Det är inte för att få hjälp, koden fi nns ju 
skriven av någon godtycklig och det är fan inte för 
att man vill sitta o njuta av lukten i maskinkällaren. 
Ofta går teknologen endast till laborationen för att 
detta skitprogram tar upp så mycket lagringsutrym-
me på ens egna datorer. Då undrar många vad alla 
dessa gigabyte kan vara? Jo vi har undersökt och 
svaret är skrämmande! Samtidigt kan du lära dig att 
använda matlab till någoting nyttigt också!

Spy, much dog, 
such useful, 
meny wow

Motiverande ljud i matlab, vem visste de?

* load audio48, sound(signal48kHz, Fs48)
* load handel 
sound(y,Fs) 
(ja på två olika rader an någon anledning)
* xpsound 

Jag vet inte vad det är och 
jag vet inte  varför detta 
fi nns inbyggt i matlab

* penny
* earthmap
* imagesAndVideo
* imageext
* vibes 

Istället för att göra matlab, varför inte gibba?

Minesweeper: xpbombs
Sliding block puzzle: fi fteen
The game of life: life
Designa din egen vas? makevase
Bridge simulator: truss
Planera din nästa drömresa: wrldtrv
Astroids: eml_asteroids
Tic tac toe: sf_tictacfl ow

Om du troddde att du hade tråkigt när du satt och 
gjorde matlab, tänk då stackarna som istället för att 
arbeta har implementerat dessa funktioner i 
MATLABs grundpaket. För att köra dem, öppna 
command window och skriv in kommandona som är 
i fetstil.

“Matlab, det fi nns fan inget värre...”
Mvh teknolog som är trött på allt och även MATLAB

“Man ska ha sylt på den, 
annars är man sadist” - 

Ankén



“Vi hade planerat gå på Liseberg ett bra tag och hade 
även kollat upp vädret under denna dag. Allting var 
fi xat och dagen började kanske lite molnigt, men helt 
okej varmt. Perfekt för att ha lite kötid. Vi tyckte att 
allting gick bra tills vi skulle på en berg- och dalbana 
som inte var så känd för att vara bekväm. Det var 
precis innan den åkte med oss på som det  började 
hagla spontant. Kan med enkelhet säga att det gör 
ont att få is i ansiktet när man åker i vad som känns 
som mach 3.”

“En från min skola hade en gång frågat om jag vill 
hänga nån dag. Jag trodde att det skulle bli ett van-
ligt gott häng med en grupp vänner. Det visade sig     
att detta var en dejt och jag visste inte ens vad den 
personen hette.”

“Jag var på en dejt i ett annat land när jag höll på att 
lära mig språket. Min dejt visade sig vara en väldigt 
pratglad person med väldigt dåligt tålamod. Varje 
gång jag sa en mening så avslutade personen menin-
gen åt mig. Jag fi ck inte säga en hel mening under 
hela dejten.”

“Jag och min partner skulle laga mat och baka till-
sammans, men vi misslyckades såpass hårt att vi fi ck 
beställa pizza.”

“Jag och min partner skulle mötas i en park för att 
sedan gå på en dejt. Jag var där först och väntade 
medan min partner hade planerat att överraska mig 
med en kram bakifrån. Det gick inte som man hade 
planerat. Jag blev rädd och sparkade på honom.  
Sedan sprang jag framåt, halkade, och ramlade in i 
sjön.”

“Jag skulle på dejt i ett land där jag fortfarande höll 
på att lära mig språket och hade ett kort telefons-
amtal med dejten innan där kommunikationen gick 
sådär. När vi väl sågs hade han tagit med sig sin 
kompis som tolk. Jag blev lite som tredje hjulet när 
dejten och tolken pratade mest med varandra.”

“Jag var en gång på en dejt med en person efter skolan. Jag kom dit 
till det vanliga caff éet och möter till min förvåning en kille iklädd vit 
skjorta och fi na kläder. Jag får under dejten en del frågor och kommen-
tarer som är lite oväntade: t.ex. “Du gillar väl att campa?” och “Du 
spelar väl fotboll”. Jag fattade inte varför förrän någon dag senare när 
jag kollar på mina Facebook-bilder och där hittar att det är på precis 
min campingtur och mitt fotbollslag som fi nns på bild där. Under de-
jten fi ck jag dessutom frågan om jag var homosexuell och den avsluta-
des med att han frågade om min kompis var singel.”

“Hade spontanbesökt min partner i Linköping 
när denne inte ens var i stan. Det blev en mysig 
stund med hennes familj istället.”

“Jag skulle ge min dejt en puss. När jag tog ett 
steg framåt rullade någon sin skateboard under 
min fot. Jag åkte mellan personens ben och 
sedan in i väggen.”

“Jag har en gång råkat boka fel tid och plats på en 
fi lm, men rätt fi lmrulle. Kvällen gick från planerat 
middag-fi lm-mys till middag-springa genom halva 
Göteborg-lite fi lm-död...”

Hur fel kan det gå?

Våren har nu kommit! Vädret har blivit varmare och solen skiner högt 
upp i Göteborgs himmel. Den gråa Göteborg har blivit grönare och 
teknologen letar sig ut på gatorna i jakt på den sanna kärleken... Eller 
möjligtvis ett gôtt ligg. Oavsett ens ändamål så kan lite romanstisk 
ensamtid vara passande i form av dejter, mysiga kvällar eller kanske 
något dylikt romantiskt bös. Men trots att tanken om perfekta kärlek-
shistorier kan vara tilltalande så går det inte alltid som planerat. Vi har 
fått några sådana historier där det nog hade gått bättre med Netfl ix 

När dejter inte går som de ska 
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