


Ledare
Nämen, vad är detta? En ny 
tidning ändå.

Jag vet inte om ni hört det än men 
det är ännu en gång dags för ett 
nytt Zenith, att ta över spakar-
na och visa vad de går för. Det 
har varit en väldigt lång resa för 
oss att nå denna punkt och jag 
vet att det finns många frågor 
om vad vi egentligen har haft för 
oss och varför vi var så sena till 
startskottet. Även många funder-
ingar om hur vi kommer göra det-
ta ska till de bästa Zenith någonsin 
tro mig, vi är här för att berätta. 
Dock inte just här för detta är min 
lilla hörna.Min lilla hörna ska vi 
prata om er, kära läsare. 

När solen börjar visa sig mer och 
mer efter vi hedrat nyfödda barn 
med guldringar ovanför sitt hu-

vud vet vi att det är ett nytt år med 
nya möjligheter, ett “New year, 
new me” så att säga (Även om jag 
tror att de flesta är trötta på att 
höra det från alla dessa “ansikts-
bok” människor). Det är då man 
ska ta sig själv i kragen och ta sig 
till gymmet, innan man märker 
att varenda människa i Göteborg 
har tänkt på samma sätt och det 
inte finns plats för dig på någon 
utav maskinerna och alla vikterna 
är upptagna av muskelknuttar. Så 
istället går du hem och äter glass 
med godis med din favorit från 
Donken. Men tanken var god, va?

Men i all ärlighet, mina vackra 
läsare, nu är det dags för er att 
bege er in i våra liv och se vad 
vi tycker och tänker om ditt och 
datt. Så jag välkomnar er in till 
Zenith16’s första ridå på denna 
guidade tur igenom vår första tid-
ning.  
// Tzaren
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Chefredaktör

Härmed lämnar jag chefredaktörens tunga an-
svar till Tzaren, viss om att hans axlar är redo 
för bördan. Redan då han härskade över de rys-
ka stäpperna var hans enda kärlek det tryckta 
ordet; med dess skarpa tunga och fagra kur-
vor. Så kom det sig att ett ypperligt tillfälle att 
förfölja denna livslånga dröm uppenbarade sig 
tillsammans med den ryska revolutionen, och 
efter en snabb vända i Skövde är han nu här för 
att förgylla varje läsperiods andra halva. Med 
ett hjärta av guld, kulor av stål och en ansenlig 
skäggväxt står han nu redo att med hela han-
den peka ut riktningen för Zeniths fortsatta se-
gertåg på Z-teknologsektionen, och samtidigt 
kämpa mot den tilltagande anglifieringen av 
vårt ädla språk.
// Dräng, Chefredaktör’15

Kazzör

Elektronik, mekanik, programmering och 
matematik i all ära, men helt seriöst – vad är 
bättre än makt och pengar? Inte mycket, skulle 
just säga det. Därför skär det lite i bröstet när jag 
nu lämnar över den ridderliga posten som Ze-
niths kazzör, men jag känner samtidigt en stor 
trygghet. Den nya kazzörposten är säkrad, och 
med det i åtanke så kan jag lugnt luta mig tillba-
ka och avnjuta synen av när en ny Zenith-soldat 
varsamt hanterar sponsorpengarna (och lägger 
de på livsviktiga saker såsom extra nummer av 

världens bästa sektionstidning). 
Tänk på att bara ett äkta Z-hjärta kan axla den-
na svåra men oerhört ärelystna roll, men det vet 
jag redan att du har, så det enda råd jag vill ge 
är: Njut!
// Galahad, Kazzör’15

Murvel

Åter igen har Zenith kullen blivit större och 
åter igen undrar jag om verkligen förstår mig 
på biologi. För er som missade dokumentären 
‘Zenith skribenternas marsch’ så kan jag snabbt 
gå igenom det viktiga. I en kull har så delar alla 
en förälder men har
var sin fader. Inget konstigt med det. Proble-
met nu är att jag nu har två(!) pappor och två 
barn. Ännu mer probl ematiskt blir det då jag är 
halvbror med
båda mina pappor och mitt ena barn och båda 
papporna även är
mina farbröder. Samtidigt vet jag fortfarande 
inte vilka mammorna är till mina barn så jag 
antar att dem kom till genom någon omedveten 
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jungfrufödsel från min sida.
Det är därför har att mitt nya barn fått namnet 
till Matrix. För det enda som kan förklara detta 
är om allt bara är en dåligt kodad simulation. 
För det kan ju inte vara
så att vi i Zenith håller på med avel och genetisk 
forskning på människor för att skapa en Über-
schrieber. Med detta hoppas jag innerligt att 
mitt nya genetiskt överlägsna barn Matrix ska 
fortsätta traditionen att skriva förvirrande och 
långdragna
texter. Men framförallt vill jag att hon ska ha kul 
i Zenith med dem andra små barnen. Lycka till!
//Legolaz, ‘15

Knäppare

En hare heter Lillian. Lillian och kabban Karls-
son sitter i en park. När solen kommer fram vill 
krabban tända eld på nån jävla buske. Lillian är 
inte riktigt bekväm med detta och påstår därför 
att elden skulle vara oetiskt och att krabban 
borde skämmas. 
Handsken är kastad.
Krabban anklagar harens etiska värdegrund för 
att vara arbiträr.
Lillian fnyser och påstår att elden uppenbarli-
gen skulle kunna störa sköldpaddorna där bor-
ta.

Krabban ifrågasätter sköldpaddornas antal. 
Haren ifrågasätter krabbans person!
Karlsson påpekar harens bristande retorik och 
föreslår ett tröskelvärde under vilket sköldpad-
dornas närvaro är försumbar. 
Haren blir arg och gråter. 
Krabban tänder sin eld och sköldpaddorna ty-
cker i tysthet att krabban beter sig orimligt.
Som knäppare måste man både ta sig estetiska 
friheter och stå upp för de som inte kan. Ett ok 
som för många gett mersmak. Därför hoppas 
jag, .gif min son, att du axlar denna roll med 
stort mod och ett öppet sinne, så att du en dag 
kan bli som jag.
// Picazzo, Knäppare’15

Klåpare

ÄNTLIGEN är Klåparen tillbaka och inte så lite 
heller! 
Denna väldigt snälla och kramgoa kille kallas 
för Pzuedo och är en Värmlandspöjk från De-
gerfors. Med sina tankenötter kommer han sät-
ta zektionen på prov och frågan är om vi över-
huvudtaget har en chans. 
Pzuedo är också en hejjare på att dyka vilket 
får mig att dra slutsattsen att han gillar katter, 
och katter finns det gott om på internet så då 
förstår man att datorer också är ett av hans sto-
ra intressen. 
Slutligen vill jag säga att det ska bli kul att få 
följa honom under året och jag ser fram emot 
några grymma knep och knåp.
// Moss, Klåpare’14
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1:a Kaffekokare

Vissa tror att chefredaktör och kazzör är de 
viktigaste posterna i en kommitté. Vi i 1:a kaf-
fekokarfamiljen har sen urminnes tider vetat 
bättre. Det viktigaste i livet är trots allt en stor 
kopp, svart, rykande kaffe. Kaffe får oss att hål-
la ihop som flock. Det får oss att bli vänner och 
att se livets ljusa stunder.  Det finns en anled-
ning att Sverige med sin höga kaffekonsumtion 
har varit i fred i över 200 år. Detta gör att du nu 
har fått det viktigaste uppdraget av alla poster 
i hela världen. Världsfreden hänger helt enkelt 
på dina axlar. Gå nu ut i världen och sprid det 
svarta guldet – för en bättre värld.
// Gugge, 1:a Kaffekokare’15 

Propagandapraktikant

Mitt år är som sagt var över och min praktik är 
nu avslutad. Många hade säkert fått panik och 
desperat börja söka efter en efterträdare, Vi 
Propaganda-Praktikanter är dock ett särskilt 
släckte. Jag började planera för denna dag re-
dan för tio år sedan då jag skickade min son 
till världens propagandametropol Pyongyang. 
10 år senare har han som planerat återvänt 
med alla de kunskaper som en sann Propagan-
da-Praktikant behöver bemästra och det med 
råge.
Det är med stor glädje som jag presenterar min 
son Kim Yohn Long.
// Minh, Propagandapraktikant’15
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Träffa

IT-Chef 
Vappe 
Oklart 
Oklart

Kazzör 
Pågen
Har ett civilstånd
Vet inte

Zexmästarinna
Zip 
Singel 
Har färgglada un-
derkläder

Øhlchef 
bRom 
Ensam och eländig 
Inte matchat

Kalazchef 
Zkumpan 
Mamma älskar 
mig 
Matchar faktiskt 
idag

PR-chef 
Katkin 
Förhållande med 
Gloria (Madagas-
kar) 
Nej

Ztallchef 
Hörkén 
Nej 
Nej

Zexmästare 
Zahara 
Motstånd 
Nej

Zaloonchef 
Potter 
Oklart
Oklart

Zenith har än en gång börjat 
med att fråga om post, namn, 
civilstånd och om de har matchat 
underkläder med sockarna. 
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Kommer ni köpa in nya potatisskalare till 
Zaloonen?
Zip: Ja
Zahara rabblar upp någon slag mål för 
Zaloonen om att inventeringar kommer göras 
efter behov och budget.

Hur städar man Zaloonen bäst?
Vappe: Snabbt.
Zip: NEJ!!!
Zahara: Man kan städa för att städa, eller så 
kan man städa för att det ska bli rent.
Hörkén: Med kärlek
Zahara: Och man kommer ihåg under handfa-
tet med.

Hela ZEXET bryter ut i ett mystiskt fnitter.

Katkin: Det är najs om man har någon sort 
städdans.
Zip: Och en städlåt.
Pågen: Men spela inte så högt att Cubsec kom-
mer

Vem kapsar bäst?
Zkumpan: Jag!
bRom: Jag!
Hörkén: Wow, alla räcker upp händerna, jag vet 
en del som inte stämmer.
Nu lägger Zenith märke till att Zkumpan kän-
ner sig träffad
Zahara: Vi har faktiskt inte haft någon officiell 
tävling, vi kanske ska ha det.
Katkin: bRom har ju vunnit över mig i alla fall, 
men jag har faktiskt vunnit över Vappe.
Zkumpan: Ingen har ju vunnit över mig i alla 
fall.
Pågen: Det är ju för att du inte har kört något.
Zahara: To be continued

Vad har Zexmästarinnan gjort för att vårda 
Zexmästarens kropp?
Zip: Diverse saker
Zahara: Han lagar massa hälsosam och god 
mat.

Stämmer det att ni har hattar för att dölja 
er dåliga hårvård?
Zahara: Hatten skapar dålig hårvård.
Pågen: Det är en sån där hönan och ägget grej 
liksom.
Zahara: Vad kom först, fett hår eller hatt ingen 
vet.
Katkin: Alla är ju ändå fancy pancy utan hattar.
Vappe: Ja om man nu har en hatt och den inte 
blev stulen!
Zahara: Har tittat i köket? Kollade du i frysen?
Vappe: Nej jag kollade inte frysen.

Hur går det med hemsidan, när får vi reda 
på vem  vi kan ringa en sen fredagkväll?
Vappe: Det är ju terapeuten i Znollk ni ska 
ringa då.
Zenith: Men om vi vill ringa ZEXET då?
Zahara: En fredagkväll, kom till rummet.
Vappe: Haha ja det funkar vilken kväll som 
helst, nej men den kommer, snart.
Zahara: Vi har en beachgasque just nu att fixa.
Pågen: En ny slogan “Kommer, snart”

Vem städar taoletterna efter arr? Zex-
mästaren eller Kazzören?
Zahara & Pågen: Zexmästaren.
Vappe: Toamästaren.
Zahara: Ursäkta mig, bajsmästare. 
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Har ni något ni vill säga till hela sektionen?
Zahara: Ta inte våra gafflar, kom på våra arr då 
älskar vi er.
Zkumpan: Kul är kul.
Vappe: Azpa ZEXET.
Katkin: ZEXET är bra.
Zkumpan: Zex är bra men ZEXET är bättre.

Men det här med att ni vill ge mer kärlek 
till Zektionen är det lite som Zexmästarin-
nan tar hand om Zexmästaren?

Låt oss säga som så att här glömde Zip tänka 
och detta har censurerats då hela Zexet bröt ut 
i skratt.

Vad föredrar ni, duscha på morgonen eller 
kvällen?
Ett allmänt sorl av morgon och kväll utrbryter 
först men…
Zahara: Duscha????
Katkin: Jag är en kvällsduschare.
Zahara: Jag med. 
Pågen: Efter-arr-duschen är ju den bästa.
Zkumpan: Men den är ju mitt i natten….
Zahara: Nä men när man precis kommit hem 
från gasquen
Katkin: Det har jag typ aldrig gjort
Zahara: Kommit hem från Gasquen?
Ett allmänt skratt utbryter åter igen.

ZEXET frågar ZEXET.
Vem är starkast?

Alla i ZEXET16 räcker upp handen och säger 
jag, hur mycket Zenith tror på detta är dock en 
annan historia. 

Katkin till bRom: Vilken är den godaste 
drinken?
bRom: Jag vill inte utesluta några, jag gillar alla, 
men morslillabAle är god.

Hur många fransar har ni på er ovve?
Zentih vet inte riktigt vem som hade hur 
många då ZEXETs förmåga att prata i mun på 
varandra är rätt hög men 381, 298, 400, minst 
antal, 250 typ.

Vad händer om man rycker en frans?

Zexet: AZPA ZEXET!

Någon hördes säga testa men det blev högljud-
da protester så låt oss låta det vara osagt en 
stund till.
// Matrix
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Intervju med Daltonz

Namn: Luzy
Post: Revolverman
Civilstånd: I ett förhållande
Matchat underkläder med sockar: BH men 
inte trosor

Namn: Zitruz
Post: Tjallare
Civilstånd: Singel
Matchat underkläder med sockar: Ej mat-
chat

Namn: Macro
Post: Fifflare
Civilstånd: Upptagen
Matchat underkläder med sockar: Det är en 
bedömningsfråga

Namn: Jaeger
Post: Zlaktare
Civilstånd: Inte så mycket, singel
Matchat underkläder med sockar: Har inte 
försökt matcha men har ändå lyckats

Namn: Canoozh
Post: Bryggare
Civilstånd: Singel (!?)
Matchat underkläder med sockar: Tror sig 
ha matchat ganska bra

Namn: Zpekk
Post: Trixare 
Civilstånd: inofficiellt gift med Canoozh
Matchat underkläder med sockar: Har inte 
matchat trosorna med strumporna, BH:n 
matchar dock

“Vi är det snyggaste Daltonz”
-Zitrus

Från vänster till höger: Luzy, Zitruz, Macro, Jaeger, Canoozh, Zpekk
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Kommer era burgare vara bättre än era 
föräldrars?

Luzy: Det är dem redan.
Resten av Daltonz håller med.
Jaeger: De är mycket godare, även om vi har 
samma recept, det är ett vinnande koncept.
(Här får Zenith reda på en hemlig ingrediens 
i Daltonzburgarna som vi tyvärr inte får dela 
med oss av.)
Zpekk: Ni hörde inte det där.

Vem häfver bäst?

Luzy: Jag, garanterat.
Zpekk: Luzy är faktiskt bäst.
Sedan uppstår en diskution om huruvida 
Zitruz är en legend på att häfva. Det fram-
mkommer dock att ingen någonsin har sett 
Zitruz häfva och Daltonz kommer fram till att 
Zitruz är Schrödingers häfvare, både bäst och 
sämst samtidigt.

Hur ska ni få färre att trampa på Lucky?

Zpekk: Oj, jag hoppas ingen här har trampat på 
Lucky!
Jaeger anklagar Java för att se skyldig ut (Ze-
nith vill påpeka att ingen i Zenith någonsin lagt 
en fot på Lucky Lukes vackra ansikte).
Luzy: Vi kan ha en lucky jour som står där en 
dag i veckan, eller så har man veckostädarna! 
Veckostädarna får göra det!
Resten av Daltonz håller med om att veck-
ostädarna får vakta Lucky.
Jaeger: Ska vi förse dem med kalashnikovs?
Resten av Daltonz: JA!
Zpekk: Vi ger alltså veckostädarna varsin AK-
47 så ska de stå och vakta Lucky.
Luzy: Ska de skjuta alla som går på Lucky eller?
Canoozh: Nej, alla som tänker gå på Lucky
Luzy: Jag tror inte chalmers policy står för det 
faktiskt.
Jaeger: Ingen behöver ju gå på Lucky, de vet ju 
vad som händer.
Zitruz: Det räcker ju med att typ tre pers går på 
Lucky sen kommer ingen gå på honnom igen. 
(Zenith vill tilläga att vi inte stöder denna idé.)

En fråga till trixaren: Vad är ett bra gyckel?

Zpekk: Fråga Zahara alltså jag är ganska dålig 
på att gyckla överlag, alltså det ända jag kan 
göra är att låta som Chewbaka.
Luzy: Är det ett bra gyckel då?
Macro: Det är ett bra gyckel!
Resten av Daltonz håller med om att låta som 
Chewbaka är ett bra gyckel.

En lojal veckostädare vaktar lucky enligt Daltonz 
nya plan
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Vad är bästa strategin på beerpong?

Macro: Träffa.
Luzy: Vi är asbra på beerpong.
Zpekk: Va småfull.
Luzy: Shotta inte jaeger innan!
Zpekk: Va inte Jaeger under beerpong, va inte 
lost.
Canoozh: Det viktigaste är ju att man sätter det 
sista glaset innan det andra laget gör det. så 
det viktigaste är ju inte vilka som träffar hur 
många i början utan det är ju de sista bollarna 
som räknas.
Zitruz: Man måste ha det late-game.

Vad räknas som ett bra häfv?

Macro: Inget dräll
Zpekk: Ett bra häfv-event är om så många som 
möjligt häfver
Luzy: Och bra publik
Zpekk: Men det är ganska svårt att ha bra pub-
lik på ett häfv för det kan vara j*****t tråkigt
Canoozh: Men det skulle vi försöka göra lite 
bättre i år. Det blir bättre i år.
Macro: Mer intressanta häfv som är mer tillta-
lande för alla alltså

Hur många liter Kjell kommer gå åt i år?

Macro: Många.
Zitruz: Limes oändligheten.
Jaeger: Typ en liter per person per festkväll.
Zpekk: Dricker vi tre stycken varje festkväll!?
Luzy: Okej, Jaeger gör det.
Jaeger ändrar till 8 liter i veckan.
Luzy: Han mytar så j***a hårt men okej hans 
svar blir bra.
Macro: 100 flak.
Zpekk: Det är ganska rimligt ändå.
Macro ändrar till 150 flak.
Slutgiltiga svaret på frågan verkar bli 150 flak.

Finns det några andra gömda talanger 
ibland er?

Zpekk: Macro, du kanske också kan låta som 
Chewbaka?
Macro: Va? Jag tänker inte prova om du tror 
det.
Luzy: Jag kommer bara på dem när jag gör 
dem.
Macro: Jag kan böja min tumme jättemycket.
Zpekk: Jag och Canoozh är väldigt bra på att 
vissla i samma stämma, det är ganska im-
ponerande faktiskt.
Zitruz: Canoozh kan sjunga.
Luzy: Jaeger kan spela gitarr.

Vi är inte sponsrade av kjell&kompani, kjellkraft är en bra filler
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Kommer vi få häfva något nytt i år?

Luzy: Allt.
Zitruz: Kanske bryggarns glögg.
resten av Daltonz: Det går inte!
Zpekk: Påskmust!
Resten av Daltonz håller med om att det är en 
bra idé att ha påskmusthäfv.

Har ni något ni vill säga till sektionen?

Luzy: Canoozh kan ta mest av alla i bänkpress. 
Av oss i Daltonz alltså.

Har ni någon strategi för att vara bästa 
Daltonz?

Luzy: Vi ska ha diskogympa på onsdagar.
Zpekk: Vi ska va det snyggaste Daltonz.
Zitruz: Vi är det snyggaste Daltonz.

Har ni något annat ni vill ha med i tidnin-
gen?

Zpekk: Kan ni publicera en nakenbild på Ca-
noozh?
Luzy: Jag är för den idén!
Resten av Daltonz utom Canoozh håller med.

Får vi en nakenbild på Canoozh?

Jaeger: Ja.
Zpekk ber Luzy photoshopa in Canoozh i en 
bild på en naken kille och skicka till Zenith. 
Denna bild kom dock aldrig så Zenith har fixat 
en egen “nakenbild” på Canoozh för att inte 
göra sina läsare besvikna.

// Java

Vadå photoshop? Vad är det? Är inte alla bilder riktiga?
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Zenith möter ZØK16!

Vi har alla varit skraja lilla nollan någon 
gång och vi har alla sett de gråa ovvarna 
och de mörka brillorna. Den stora frågan 
är vilka är de som kommer ta emot den 
nya nollan 2016? Vi i Zenith tog kontakt 
med de omtalade ZØK16 för att möta 
dessa respektingivande människor, för 
visst är det väl människor bakom bril-
lorna?

När vi i Zenith samlat mod till oss för att 
möta dessa människor, om de nu är det, 
möts vi i ett rum där vi nästan bländas, om 
det är det starka ljuset eller ZØK16s starka 
vilja som lös upp vet vi ännu ej. Så låt oss nu 
för er presentera vilka dessa ZØK16 är, med 
brillor och gråa ovvar.

Bland det först vi i Zenith får erfara är hur 
man numera ska uttala Terapeut, vilket är 
högst viktigt för Terapeuten. Så låt oss nu 
klargöra detta, man säger Terapojt, pojt 
inget annat.

Ska ni göra den bästa mottagningen någon-
sin? Hur?
ZØK16: JA!
Blitz: Vi ska vara bättre än 15:s mottagning, det 
är viktigt.
Zezam: Men det tror inte jag är så svårt.
Blitz: Nä det är ju inte det, men det är ändå 
såhär, för å sätta ribban lågt liksom.
Altezze: Men jag tänker såhär, dem hade en 
väldigt bra mottagning men den kommer inte 
gå att jämföra med vår.
Hübbe: Vår kommer bara vara så himla mycket 
bättre, det är som att jämföra vikten mellan en 
elefant och en myra.

Vad ska ni göra om en bricka är helt per-
fekt? Eller hur ser en perfekt bricka ut?
Miø: De enda som kan göra en perfekt bricka 
är vi, så det finns ingen risk att det kommer 
hända.
Blitz: Det är viktigt att nollan lär sig att opti-
mering alltid är möjlig, det är ju lite det vi ska 
göra, det är ju ingenjörsutbildningen överlag, 
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så det är viktigt att visa att det finns alltid 
rum för förbättring.
DanNi & Altezze: Förutom hos ZØK, för vi är 
perfekta skapelser.

Tror generalen att nollan kommer bete 
sig?
Blitz: Nej.

Om man tittar tillbaka till när ni var nol-
lan betedde ni er då?
Zezam: Hahaha nej det gjorde vi inte.
Blitz: Nollan måste fogas in i Chalmersandan 
så att de förhoppningsvis lär sig och sedan 
kan bli nymble.
Hübbe: När de förhoppningsvis blir nymble.

Vem är bäst på å vara nollan? Nollk eller 
nollan?
Miø: Det är ZØK, ZØK är bäst på allt.

Vad ska ni göra med nollan?
DanNi: Jag ska ta pengarna.
Miø: Jag ska stjäla deras öl.
Hübbe: Jag ska ta deras sorg.
Altezze: Jag ska göra dem glada sen med 
mina vackra gyckel.
Zezam: Jag ska ge dem deras bästa som-
marläsning.
Blitz: Jag ska prata i en barsk ton med dem.
Zumikø: Jag ska fråga om spørsmål.

Vad ska man göra för att få en kram av 
terapeuten?
Hübbe: Vi kan lösa det.

Post: General 
Namn: Blitz 
Civilstånd: Nej
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Nej, bara nej

Post: Kazzör
Namn: DanNi 
Civilstånd: Ja
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Omedvetet

Post: Øhlchef
Namn: Miø
Civilstånd: Singel
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Ja, rödsvarta 
och svarta

Post: Info-Chef
Namn: Zumikø
Civilstånd: Pågående
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Det var mörkt 
imorse
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Vem har bäst skägg?
Zumikø: Jag har bäst, Hübbe bär det bäst.
Zezam: Sen kommer jag på en tajt 1:a plats!

Vad skulle ni vilja hälsa till era blivande 
nollan?
ZØK16: Ha det ledigt och ha kul.

Finns det något ni skulle vilja dela med er 
av till hela sektionen?
Hübbe: Glädje.
Blitz: Bli phaddrar.
DanNi & Zumikø: hoppa av och bli nollan igen.
Blitz: Vi är väldigt snälla och trevliga mot va-
randra.
Zezam: Altezze är egentligen en ond M:are som 
är utklädd till oss nu, hon försöker sabba för 
oss.
ZØK16: Vi är med, vi är nära och vi gycklar!

I och med detta har ZØK delat med sig av sig 
själva och vad Z16 kommer tänka och tro om 
dessa varelser återstår att se. Vi i Zenith läm-
nar det ljusa rummet.
// Matrix

Post:  PR-Zchäf
Namn: Altezze
Civilstånd: Haffar piz-
zerior och har hund
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Ja, all black

Post: Terapeut 
[Terapojt]
Namn: Hübbe 
Civilstånd: Komplic-
erat förhållande med 
sin högra hand
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Oklart, azpa 
ZØK

Post: Redaktør
Namn: Zezam
Civilstånd: Singel
Matchat under-
kläder och sockar 
idag? Kontrastar
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“Britt-Gun är hon man frågar 
om sex och så va?”’

-Anonym Zexare

Fråga Britt-Gun!
Ända sedan vi i Zenith blev fyllnadsvalda har vi 
varit på jakt efter den legendariska Britt-Gun 
Zenithsdottír. Efter en lång och tröttsam gen-
omsökning av hela chalmers konstaterades det 
att oraklet inte längre fanns kvar här. Det stod 
klart för oss vad som behövde göras, vi behövde 
genomsöka de uråldriga Isländska grottorna 
som Britt-Gun blev funnen i för drygt ett år se-
dan. Efter att ha äskat några miljoner reste Ze-
nith till Island för att finna det evigt visa orak-
let. Där längst ner i de djupaste grottorna fann 
vi henne, hon hade spenderat sin lediga tid när 
det inte fanns något Zenith med att göra en total 
makeover. Lättade tog vi med Britt-Gun tillbaka 
till Chalmers där hon nu kommer fortsätta svara 
på alla de helt normala frågor Zenith konstant 
får in från sina läsare. Britt-Gun må se annorlun-
da ut men misstro ej, hon är fortfarande lika, om 
inte mer, vis.

Hej Britt-Gun! När jag var och gasquade sist 
lyckades jag få hem en riktigt snygg tjej. Vi 
spenderade natten hemma hos mig och näs-
ta dag märkte jag, efter hon hade gått, att 
det började klia i underlivet. Vad är det som 
händer Britt-Gun?Vad ska jag göra, jag går 
runt hela dagarna med händerna i byxorna, 
jag måste få hjälp!
// RaggArne

Halloj RaggArne!
Du verkar ha råkat ut för ett allvarligt fall av 
häxkonst. Du kanske inte upptäckte det då 
men kvinnan du tog med hem från gasquen är 
i själva verket en häxa. För att häva denna för-
bannelse är ända lösningen att leta upp denna 
häxa och bränna henne på bål, alternativt kasta 
henne i Göta älv och se om hon flyter. Om det-
ta inte hjälper har jag förberett en magisk sal-
va som häver alla sorters förbannelser, du kan 
köpa den för endast 4999,99 kr på www.orakel.
se/magisksalva, det ända du behöver göra är 
smörja in det förbannade området och sedan är 
förbannelsen hävd.
Lycka till med häxjakten!
// Britt-Gun

!?

!?

!?

!?
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Fråga Britt-
Gun!

Hej Britt-Gun! Jag undrar hur gör man en 
dope rödvinssås?
// Anonym

Hej anonym!
För att göra en riktigt “dope” rödvinssås följ 
dessa steg:
 1) lägg till rödvin
 2) …….
 3) profit
Det borde även läggas till att denna “dope” röd-
vinssås är bäst förtärd i ett vinglas istället för 
på maten.
Vänliga hälsningar
// Britt-Gun

Har du tinder? Du är så snygg, jag skulle swi-
pa dig höger alla dagar i veckan 
// Anonym zøkare

Hej anonym zøkare!
Jag har haft tinder ända sedan 5 september 
2012, en hel vecka innan det kom ut för all-
mänheten. Utvecklarna behövde nämligen ett 
gäng extremt snygga människor att testa appen 
innan den kom ut, eftersom tinder handlar till 
102% om utsidan blev jag självklart vald. Ända 
sedan dess har jag kollat igenom appen var-
je dag, ändå har jag fortfarande inte hittat en 
enda person som är värdig min höger swipe. 
Eftersom jag kollat igenom ett genomsnitt på 
25 killar per dag och det vid skrivande stund 
gått 1245 dagar sedan jag skaffade tinder har 
jag nu swipat 31125 killar åt vänster, vilket är 
cirka 12,6% av alla män i Göteborg, så få inte 
upp hoppet om att vi skulle matcha.
Puss och kram
// Britt-Gun

När accepterar Britt-gun min vänförfrågan? 
// Ensamme Lotta

Hej ensamme Lotta!
Jag får tyvärr konstant in så mycket vänför-
frågningar på facebook att det är omöjligt att 
hinna med alla, till och med för ett orakel. Jag 
håller på att massacceptera vänförfrågningar 
och i sinom tid kommer även din att accepteras.
Med vänliga hälsningar
// Britt-Gun

Vilket schampoo använder du? Ditt hår är så 
himla fint! 
// Z-teknolog

Hej Z-teknolog!
Britt-gun behöver inget schampoo i och med att 
mitt orakelhår är magiskt och självtvättande.
Vänliga hälsningar
// Britt-Gun

!?
!?

!?
Britt-Guns facebook
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“Britt-Gun är både snyggare 

och visare numera”

-Allmänheten

Hej Britt-Gun! Jag undrar hur många ton 
sand Zexet drog ner i Gasquen under beach-
Gasquen i år?
//Inte någon från ZEXET.

Hej Inte någon från ZEXET!
Eftersom jag är evigt vis kan jag självklart sva-
ret på denna fråga i antal sandmolekyler. Det 
är dock lite jobbigt att omvandla från antal 
molekyler till antal ton sand så här får ni svaret 
i antal molekyler: 1’543’795’815’437’905’004’
615’467’492 sandmolekyler
// Britt-Gun

Är ditt hår färgat? 
// Anonym

Hej Anonym! Mitt hår har haft många färger ge-
nom tiderna, det beror på att jag färgar det med 
regnbågen
puss och kram
// Britt-Gun

Hur gammal är du?
 // Z-teknolog

God dag/natt/morgon/kväll/förmiddag/efter-
middag Z-teknolog!
Britt-Gun har ingen ålder, det må stå på min 
facebook sida att jag vid skrivande stund är 101 
år gammal, detta stämmer dock inte eftersom 
det är omöjligt att skriva in att man alltid fun-
nits i facebook. Det finns mycket ni inte känner 
till om mig. Visste ni till exempel att Pythia, det 
uråldriga Grekiska oraklet, endast är det antika 
grekiska namnet för Britt-gun (pyt=britt hia=-
gun=pistol), det var alltså jag som övertalade 
den kända grekiska filosofen Socrates om att 
han inte vet någonting.
Vänliga hälsningar
// Britt-Gun

!?

!?
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Hej Britt-Gun! Jag undrar om du skulle su-
per-likea Canoozh om du hittade honom på 
tinder? 
// definitivt inte Zpekk

Hej definitivt inte Zpekk!
Som svaret i föregående fråga antyder har jag 
fortfarande ej hittat en enda kille som är värdig 
min högerswipe på tinder. Jag har dock nu kol-
lat upp vem denna “Canoozh” är och måste säga 
att det är en redigt stilig man. Om han är värdig 
min super-like är dock tveksamt, men han är 
definitivt den enda man jag hittat som är värdig 
min högerswipe.
p.s Canoozh, om du läser detta är min mailadress 
Britt-Gun@orakel.chalmers.se, skicka gärna ett 
medelande ;)
Puss och kram
// Britt-Gun

Jag fattar inte? 
// Anonym

Hej Anonym!
Svaret på din fråga är 42
// Britt-Gun

Finns glutenallergi på riktigt? 
// Argkock

Hej Argkock!
Glutenallergi finns faktiskt inte på riktigt utan 
är egentligen bara en konspiration skapad av 
ödlemännen som styr världen i hemlighet.
// Britt-Gun

Tack för din eviga vishet Britt-Gun!
// Java

!?
!?
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Method and Tools for Global 
Product and Production Development

Our research is based on four research groups:

•  Systems Engineering & PLM (SE)

•  Geometry Assurance & Robust Design (GA)

•  Geometry and Motion Planning (GMP)
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www.chalmers.se/ppd/wingquist-en

Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and 

www.facebook.com/WingquistLaboratory

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidiscipli-

nary research within the field of efficient product realization. We applies deep knowledge 

within its defined research areas on new research challenges emerged from effective and 

efficient development of product families with high level of commonality with respect to 

components, knowledge and manufacturing!

We work in three cross-disciplinary themes:
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•  Smart Assembly

•  Perceived Quality
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En mörk och zen decemberkväll var det dags 
för det läsperiodiska sektionsmötet och Ze-
nith16 skulle komma till världen. När så va-
let skulle infalla och de nominerade lämnat 
salen hände det som ingen trodde kunde 
ske.
 
Många långa mörka kalla slaskiga veckor 
och en vit vecka senare lade sig en dimma 
över Zaloonen och dess nya möbler. Hade det 
försvunna Zenith16 kommit tillbaka? Den 26:e 
januari klockan 14:47 kom beskedet från de 
högre makterna, Zenith16 var återfunna!
      Den stora gåtan om var de befunnit sig kom-
mer nu nystas upp. I Zenith16 sitter det nu 7 
unga ännu ej förstörda själar som alla haft sina 
egna äventyr för att förbereda sig inför att axla 
ansvaret och återuppta arvet från Zenith.
 

Vår reza börjar med vår Chefredaktör, Tzaren. 
Han hittades i en bunker i Sibiriens mörka hår-
da vinter. Bredvid honom satt den store Putin 
i full färd och diskuterade strategier för att ta 
nå sitt mål - världsherravälde. Det blev en del 

diskussioner med många delade kunskaper till 
exempel att hålla sig borta från länder när det 
är fotbollsmatch då huliganerna inte lätt blir 
överkörda.
Efter att Tzaren blivit inkallad som Chefredak-
tör i Zenith blev det dags att leta reda på hans 
Team. Han gjorde sig redo att söka världen över 
för att finna de bästa i sina respektive områden.
 

Det första en bra Chefredaktör behöver är en 
Kazzör då man inte kan zläppa den bästa tid-
ningen någonsin utan en väl genomtänkt bud-
get. Därför blev det första stoppet Grekland. Där 
hittade han Zayni som ihärdigt hjälpte regerin-
gen tillbaka upp på fötter, en näst intill omöjlig 
uppgift då han var tvungen att tjafsa med Zeus 
om minsta lilla ändring. Tzaren såg Zayni:s po-
tential och anlitade honom till den högt respek-
tabla positionen som Kazzör och fortsatte sitt 
sökande.

Vi var Zen to ith

396



Tzaren märkte väldigt snabbt att det är svårt 
att få fram en artikel utan folk man kan styra 
och ställa över. Därför färdades han och Zayni 
till Tyskland i jakten på en riktigt bra Murvel. 
Där fann de Matrix som spenderade all sin le-
diga och upptagna tid med att skriva långa tex-
ter i form av matriser. Denna akt var oerhört 
magisk och för att inte tala om förbryllande för 
alla åskådare. Inte ens deras mest framstående 
professorer kunde hänga med och förklara hur 
det kunde gå så bra. Detta kunde Tzaren och 
Zayni inte låta slippa igenom sina fingrar så de 
fångade upp henne och gav sig vidare.

Bra artiklar kommer alltid vara bra, men de 
blir oerhört mycket bättre om man har kom-
pletterande bilder till dem. Nästa destination 
var alltså given: Los Angeles. Alla vet att det 
är där de bästa modelbilderna tas. Hemmet 
av den passionerade fotograferaren och kun-
gen av Photoshop. Endast den bästa duger till 
Zenith16 så de gick raka vägen till toppen och 
hittade Kim och Kanyes fotograf, nämligen .gif. 
Om man har tålamod och kunskap att få dessa 
två att se bra ut kan man klara av allt! Sagt och 
gjort, .gif var med på noterna och vi välkomnar 
en stor tillgång till Zenith.

Vid det här laget var alla fyra fruktansvärt tröt-
ta, det tar på krafterna att resa och tankeverk-
samheten var på sparlåga. Den store Tzaren in-
såg genast vad som behövdes och yttrade ordet 
som var på allas läppar: KAFFE!!! 
     Det finns ingen chans att skriva artiklar vär-
da Zäta utan en kopp kaffe storlek XXL. Därför 
begav sig hjältarna till Panamas högst uppskat-
tade kaffetävlingar. Alla vet att detta är platsen 
där man kan finna kaffets Rolls Royce. Vinnaren 
med den mest eleganta, tekniken och storleken 
var Java som vi tog med oss till Chalmers. 
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Med energin och motivationen på topp var våra 
hjältar oövervinnerliga och funderade vidare 
på hur de skulle sprida information om århun-
drades Zläpp så de kan få en tidning i händerna 
på varje Z-teknolog. Det finns inget bättre sätt 
att nå ut till folket än med massvis av propa-
ganda. Därför färdades gruppen till Nordkorea. 
Där möttes de dessvärre av besvikelsen att Kim 
Jong-Un var upptagen med att omvandla majs 
till kärnreaktorer i rent forskningssyfte så de 
höll till godo med hans praktikant Kim Yohn 
Long, som vi övertygade att följa med oss. 

Nu var våra hjältar nästan klara med sin långa 
strapatsrika resa. Blott en position saknades. 
Det var inte en sekund för sent att fylla tom-
rummet från förra året, äntligen var det dags 
att kora en Klåpare. Därför tog sig sällskapet 
till Japans mest isolerade tempel - känt för 
skapandet av sudukon - för att hitta den bästa 
knep och knåparen i världen. Finurligt nog hit-
tade de snabbt Pzuedo, templets bästa student. 
Förutom att skapa de bästa sodukosen i världen 
spenderade han sin tid på att skriva böcker som 
publicerades under psuedo-namn. Med namn 
som Liza Marklund och Stig Larsson var han ex-
tremt meriterad. Honom skulle vi ha! Trött på 
templet som han var fyllde han med glädje den 
övergivna posten som var Klåparen var. 

Det har varit en lång färd för Tzaren och våra 
hjältar. De har rest världen över, trotsat oceaner, 
balroggar och kaffeabstinens och samlat de ab-
solut bästa och konstigaste människorna som 
finns. Men äntligen är Zenith16 hittade och 
redo för att skriva tidningar och ge er den bästa 
underhållning man kan under ett år.
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DaltonZ hemliga krypto
Syskona DaltonZ, har tillfälligt tröttnat på sina upptåg. Dem har istället bestämt sig 
för att hjälpa Z-sektionen, för att för Daltonz kommer Z alltid först. 
Men vad är det DaltonZ, egentligen har planerat att göra?

           // Pzuedo
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LaLiga

Plats: NAMN: Klass: Kuggade i antal:
1 SSY042 - Signaler och System Z12 58
2 TDA540 - Objektorienteradprogrammering Z13 48
3 RRY135 - Elektriska kretsar och Elenergi Z12 44
4 RRY135 - Elektriska Kretsar och Elenergi Z13 42
5 TDA540 - Objektorienterad programmering Z15 41
6 SSY051 - Reglerteknik Z13 39
7 RRY135 - Elektriska Kretsar och Elenergi Z14 38
8 SSY042 - Signaler och System Z13 31
9 EDA486 - Programmering av Inbyggda System Z13 26

10 TMV142 - Linjär Algebra Z13 25
11 TDA540 - Objektorienterad Programmering Z14 25
12 TEK500 - Marknad och Ekonomi Z13 25
13 TME017 -Hållfasthetslära Z13 24
14 TMV122 - Inledande Matematik Z14 22
15 TMV122 - Inledande Matematik Z15 22
16 SSY051 - Reglerteknik Z12 20
17 SSY066 - Industriautomation Z13 20
18 MVE090 - Matematisk statistik Z12 20
19 TME011 - Mekanik Z13 19
20 TEK500 - Marknad och Ekonomi Z12 18
21 MVE090 - Matematisk statistik Z13 17
22 TMV138 - Matematisk Analys i en Variabel Z13 16
23 PPU060 - Människa Maskinsystem Z11 15
24 MTT110 - Tillverkningsprocesser Z13 14
25 MMK073 - Materialteknik Z13 13
26 SSY047 - Systemkonstruktion Z13 12
27 TMV138 - Matematisk Analys i en Variabel Z14 12
28 MVE041-Flervariabelmatematik Z14 12
29 TME017 -Hållfasthetslära Z13 12
30 EDA217 - Grundläggande Datorteknik Z13 10
31 RRY140 - Mätteknik Z13 10
32 TME011 - Mekanik Z14 10
33 TMV142 - Linjär Algebra Z14 9
34 EDA486 - Programmering av Inbyggda System Z14 9
35 RRY140 - Mätteknik Z14 7
36 TEK071 - Industriell Ekonomi och Samhällsutveckling Z12 7
37 SSY066- Industriautomation Z12 5
38 PPU206 - Hållbara produkter och produktionssystem Z14 5
39 MMK073 - Materialteknik Z14 5
40 SSY330 - Introduktion till automation och mekatronikZ15 4
41 TEK075 - Arbetsorganisation Z12 4
42 SSY066 - Industriautomation Z11 3
43 EDA217 - Grundläggande Datorteknik Z14 1
44 SSY047 - Systemkonstruktion Z13 1

Dramatiken i La Liga fortsätter, i år med extra svåra tentor! Elektriska Kretsar och Objektorienterad 
programmering toppar som vanligt statistiken med 60- respektive 45 % kuggade tentor. Men det 
finns ljus i slutet av tunneln, Mättekniken och Introduktion till Automation till exempel hade bara 
11- respektive 5 % kuggade!
     Historiskt sett är det dock relativt stora andelar kuggade, vad beror nu detta på? Är tentorna 
extra svåra eller har vi alldeles för många Z-teknologer som inte insett att tentaplugg går före familj, 
tomtar och glögg? You be the judge!
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Kim Yong Longs Propaganda

Nu har min far återkallat mig från 10 års utbytesstudier i Pyongyang. Det är äntligen dags att hör-
samma mitt eviga kall som Zeniths propagandapraktikant, dags att klura ut de bästa sätten att in-
doktrinera i syfte att sprida budskapet. Vem vet, snart kanske Chalmers också blir världsledande i 
utvecklingen och inser att det bara finns 21 sanna frisyrer? 
     Jag kommer sannerligen sakna alla solresor, att gå 30 under par på världens svåraste golfbana 
och alla magnifika parader. Men mest av allt kommer jag nog sakna alla ridturer i solnedgången med 
Betty – min enhörning.
     Det är smärtsamt tydligt att en ny fas i livet börjar nu, men det är som min gamle vän Vladde P alltid 
brukar säga: Radikala förändringar är de bästa förändringarna!

• Visste du att Zenith16 uppfann Wifi under ett av sina lunchmöten.

• Visste du att Kim Yong Long kör lastbil på nätterna - trots att han bara har B-körkort.

• Visste du att Ingen i Zenith16 har tappat tvålen? Motsvarande siffra i Znollk16 är 8.

• Visste du att Kim Yong är världens främsta plastikkirurg med kunder som Lindsay Lohan 
och Kim Kardashian.

• Visste du att Kim Yong dricker sitt kaffe svart, utan mjölk, socker eller vatten.

• Visste du att Kim Yong var med i Star Wars, som kraften.
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Facit

För Daltonz så kommer Z först, det gäller givetvis även när det gäller alfabetet!
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