


Ledare
Men höre du du. Du glömmer 
väl inte att läsa Ledaren eller?

Nu när den första läsperioden är 
på väg mot sitt slut kan jag tän-
ka mig att många av våra läsare 
känner sig en aningen stressade. 
Detta kan gå dubbelt för Nymble 
vars första riktiga Chalmersten-
ta på Zäta börjar närma sig. Då 
vissa av er kan känna sig som 
nervvrak och måste lugna ner sig 
med en bra tidning. Andra av er 
kanske har för mycket självför-
troende och bestämmer sig att 
de kan unna sig en rykande hett 
zläpp innan de börjar med plug-
gandet. Eller så kanske du har 

gjort så många tentor så du är 
helt van vid det här laget.

I vilken situation du än är i så är 
du hemskt välkommen till detta 
Zenithzläpp då vi har mycket att 
erbjuda. Har du någonsin haft 
stora relationsproblem där du 
bara inte kan komma till ett bra 
beslut och behöver experthjälp? 
Eller hur det egentligen går till 
när man dejtar på Chalmers? 
Vad är det egentligen är för fel 
med hur Matrix pratar? Samt hur 
svårt det är bli godkänd på den 
kommande tentan? Allt och my-
cket mer inkluderas i detta my-
cket välformade nummer utav 
Zenith

// Tzaren
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Att göra sig förstådd 
på Zäta

Vi kommer alla från olika delar av Sverige och 
alla pratar vi våra egna dialekter (och språk, ex. 
norska). På något underligt sätt gör vi oss alla 
förstådda trots en del felaktigheter så därför tänkte 
jag nu reda ut hur man faktiskt ska prata så vi alla 
förstår varandra ännu bättre. 
Så jag tänkte ge er några små meningar och histori-
er där vi nu lär oss lite bra böjningar och ord.

Jag tog nycklen till cyklen och satte mig på sadlen 
för att cykla till lanthandlen för att köpa gafflen. 

Här har vi nu det tydligaste exemplet på hur man 
pratar korrekt, ord som slutar med -el böjs lätt och 
slätt till -len i bestämd form. Några fler exempel på 
sådana ord är: 

Naglen, speglen, deriveringsreglen, rotationsaxlen, 
sniglen, Zenithartiklen, vinklen, mantlen, navlen, 
jävlen, murvlen, ridstövlen, växlen, poliskonstaplen, 
skrattmusklen, tunnlen, cyklen, musklen, cirklen… 

När vi nu lärt oss att åtgärda detta fel så befin-
ner vi nu oss på en mycket jämnare nivå med 
varandra och vi får ta oss in på mer specifika 
ord för att bygga upp ett ännu bättre ordförråd. 

Vatten skall uttalas som Vann, man kan tro att 
vi snott detta från norrmännen men icke de är 
ju de som snott det utav oss. 

Ett annat bra tips är att inte uttala alla R, de tar 
onödi tid att uttala och många gånge gö de inge 
nötta. 
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Bokstävena D, G och R är också litta jobbia som 
att si att man ska handla något kan man lia 
gärna si att man skau hannla nået.

Ett annat väldit brau od e att ”man e nötter” 
detta skall icke beblandas med de nötter man 
äter utan de heter Nödder, nej att vara nötter 
kan vara en chalmerists största önskan dagen 
efter att ha jagat en fe i maskins dunkla källare.

Räligt är också ett ytterst bra ord att använda 
då det kan böjas och användas i de flesta lägen 
när det är något man inte tycker inte om eller 
något som är dåligt. Sen kan det också vara 
äckligt eller motbjudande, helt enkelt ett yt-
terst bra ord som funkar i alla lägen när det är 
något som inte tilltalar dig. Var dock sparsam 
att använda det om personer då det ej är något 
man vill vara. 

Om man nu känner att detta sätt att prata 
underlättar hela sin vardag och gör kom-
municerandet på chalmers lättare finns det 
hjälp att få. Det första är att införskaffa boken 
“Spegefläsk & Trallevann”. Trallevann är inte 
vatten men det kan ses som ett vatten som gör 
att du börjar tralla, vad detta innebär förtär 
dock ej denna artikel. Sen hade vi även en kurs 
i hur man pratar i lördes, observera även här 
stavningen. Alla dagar som passerat läggs än-
delsen -des istället för -dags. 

Håll utkik efter när kursen går igen, allt för din 
chans att göra dig förstådd, missa inte detta 
men tills dess läs igen denna guide och ta till 
dig. Detta kommer ge dig en bra start och en 
stor hjälp för dig. Om du skulle uppleva att 
någon skrattar åt dig när du använder dig av 
det du nu lärt dig, frukta inte ty det är de som 
inte ännu lärt sig detta. Om du upplever att 
någon inte förstår dig känn du triumfen i att du 
för en gångs skull kan mer än någon annan och 
att du kommer klara tentan i “hur man pratar”.

// Matrix, den som pratar mest korrekt på hela Chalmers
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Namn: Fredrik Voksepp 
Position: Ordförande

Civilstånd: Oklart
Matchat underkläder med 

sockarna: Ja, det har jag nog 
idag, ja.

Duschar helst på: Morgonen

Namn: Jonathan Jansson 
Position: Vice Ordförande

Civilstånd: “Pengar till pizza 
15:e februari”

Matchat underkläder med 
sockarna: Nej

Duschar helst på: Morgonen

Namn: Erik Forrström 
Position: Kassör

Civilstånd: Osingel
Matchat underkläder med 

sockarna: Jag har inget att 
matcha med...

Duschar helst på: Morgonen, Näe, Kvällen

Namn: Emil Andersson
Position: Evenemangsansvarig

Civilstånd: Oklart
Matchat underkläder med 

sockarna: Ja!
Duschar helst på: Morgonen

Namn: Asma Syed
Position: Presentationsans-

varig
Civilstånd: Klar

Matchat underkläder med 

sockarna: Det har du inget med att göra
Duschar helst på: Morgonen

Namn: Erik Almblad 
Position: Informationsans-

varig
Civilstånd: Zambo

Matchat underkläder med 
sockarna: Tveksamt... jo, fan!

 Det har jag!
Duschar helst på: Morgonen

Vad är Zigs viktigaste uppgift? 
Att locka gymnasieelever till att vilja pluggaZ, 
både på kort och lång sikt. 
Att sprida budskapet om Z.

Har ni några speciella mål?
Ett av våra mål är att öka antalet som söker 
Zäta som första hands val mot förra året.
Det hade också varit kul att få veta att man 
varit med och inspirera någon till att verkligen 
söka Z.

Finns det något ni ser fram emot extra my-
cket?
När vi ska ha kick off och när vi ska ut på turné.

Vad är era viktigaste verktyg ni har att job-
ba med för att få ut budskapet?
Vår eminenta hemsida. Men även gymnasie-
helgen, Chalmerz-dagar, är dem viktigaste 
verktygen vi har att jobba med. Vi tror att det 
personliga mötet är en väldigt viktig del och 
det är därför vi ska ut på turné. 
Emil: Självkörande bilar, kan det bli mer skönt.

  Zä    tas
   Informations-

Grupp

Bilder: 
Sophia 

Wetterberg
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Vad är era bästa argument till att man ska 
börja på Z?
ErikF: Robotar
Jonathan: Om man får citera någon, så skulle 
jag Vilja citera Erik Forsström, då han sa “Ro-
botar”
-Ett väldigt bra och korrekt citat.
Asma: Anledningen till att jag valde Zäta var 
tanke och nervstyda robot-proteser, som är 
jätte coolt. Sen så finns det ett brett program 
utbud med massor utav mastrar, och man får 
hålla på med robotar och futuristisk teknik.
Emil: Och självklart man blir oemotståndlig på 
arbetsmarknaden

Vad ser ni mest framemot med gymnasie-
helgen?
Allt egentligen!  
Träffa nya potentiella Z-studenter, och sen när 
helgen är klar förhoppningsvis en känsla av 
att man har givit ett gött gäng gymnasieelever 
insikt om vad det innebär att läsa på Zäta och 
på Chalmerz

Har ni något annat intressant på gång?
Ja, vi håller på med en presentationsfilm i 
rekryteringssyfte. Så om det finns någon som 
sitter på massa expertis om filmning, så får 
dem gärna höra av sig. Sen så är vi också på 
jakt efter roliga demonstrativa labbar, så det 
får folk också gärna höra av sig med om dem 
har idéer och förslag. 
Och bli inte förvånad om vi kommer och inter-
vjuar just dig om varför det är så bra att läsa på 
Zäta

Vad anser ni i ZIG om Rökning?
ErikF: Varmrök lax det gillar jag. 
Jonathan: Rökt makrill är också gott
-Vi i Zenith kan inte mer än hålla med dem.

Har ni i ZIG något budskap till läsarna?
Alla får jätte gärna söka till phaddrar!
Och att man gärna får göra hembesök, det är 
jätte viktigt.  Ett hembesök är när du får betalt 

för att åka hem till din gamla gymnasieskola 
och berätta om Z. Så om man ändå ska åka hem 
så kan man få ett bidrag till resan.
Det finns massor utav bra info på både vår 
Facebook och professionella hemsida.

Fb/Automationochmekatronik

Fb/zig.chalmers

PluggaZ.se

//Pzeudo
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CPAC SYSTEMS is passionate about 
turning differentiating technology into 
industrialized solutions for our end 
customers. 

Working with system integration in 
safety critical environments, we have a 
proven track record of developing and 
industrializing differentiating technol-
ogy within vehicle automation, maneu-
vering, X-by-wire systems and HMI.

Our corporate culture has been one of 
our key success factors. It is charac-
terized by entrepreneurship, respon-
sibility, openness and lack of prestige. 
To thrive and succeed here is to enjoy 
working in a creative but challenging 
and ever-changing environment.

For more information on us, visit our 
website www.cpacsystems.se.

LOOKING FOR THESIS WORK?
We’re taking in applications now, so 
apply through our website, under the 
‘career’ page.

ZMART 2016 & SPEAKERS WEEK
Come, grab a lunch, and listen to us 
during Speakers Week and/or drop by 
our booth on Zmart day November 23.
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Intervju med

Namn: Erik ”Hunken” Pettersson
Post: SAMO eller Studerande-arbetsmiljö-ombud
Duschvanor: Länge och väl
Civilstånd: I ett förhållande (Playstationet är sidehoe)
Matchat: Nej, det gör jag aldrig
Favvomerch: Z-pinnen! (den silvriga)

Namn: Mattias ”Gutti” Gudjonsson
Post: Vice ordförande
Duschvanor: Normallång dusch
Civilstånd: Sambo
Matchat: Nej
Favvomerch: Frackbandet

Zex Znabba frågor:
Namn + smeknamn
Post i Ztyret
Vad hen har för duschvanor
Civilstånd
Om hen har matchat sina underkläder med strumporna
Favvomerch från Ztyrets egen butik (aka Z-hoddies, pins etc)

Namn: Emil “Lule“ Segerlund
Post: Näringslivsansvarig (Något oklart här)
Duschvanor: Länge och väl
Civilstånd: Ehhhhh??? Vah?? Det är lite oklart…
(Nu blev Emil röd i ansiktet)
Matchat: Det har jag inte matchat
Favvomerch: Medaljen med B.E.B

Namn: Gustav ”Gugge” Andersson
Post: Informations(o)ansvarig
(För hela sektionen plus några till)
Duschvanor: Jag vill helst hinna ut innan jag blir blöt!
Civilstånd: Super super sambo OCH
har flickvän och allt dedärja!
Matchat: Nej
Favvomerch: Selfie med Gugge som
postas på instagram (mot en summa pengar)

Namn: Oscar ”Ztiltøn” Almér 
Post: Kassör
Duschvanor: Skållhett
Civilstånd: I ETT förhållande
Matchat: Nej på strumpor
Favvomerch: Framtida medaljerna (potentiella)Namn: Oskar ”Senpai” Lundström

Post: Utbildningsansvarig skulle han kalla det 
Duschvanor: Som PPU206 projekt ska jag duscha kallt, 
dock håller det inte jättebra
Civilstånd: Upptagen (Upptagen med att vara singel 
gick inte fram)
Matchat: Nej
Favvomerch: Vill säga Z-hoddien, men äger ingen :’(

Namn: Rebecca ”Matilda 3.0” Lippel
Post: Ordförande
Duschvanor: Gillar att duscha varmt och länge
Civilstånd: Är i ett förhållande
Matchat: Har strumpbyxor på sig, men de matchar 
inte (Hunken undrar om hon har trosor på sig)
Favvomerch: Gamla manschettknapparna
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När kommer vi få höra Ztyrets måsenvers?
Gutti: Aldrig!
Gugge: Varför?!
Gutti: Det finns tok för många!
Matilda 3.0: Är du inte stolt över Ztyret Gutti?
Gutti: Såklart jag är, men man behöver inte en 
måsenvers!
Gugge: Det är en viktig fråga, det är konstigt 
att bara vissa kommitéer får/har måsenverser. 
Jag menar inte att Ztyret ska ha en, men det är 
onajs att bara vissa kommittéer får sjunga på 
zittningar. Alla ska med!!!

När ska ordförande byta namn till Matilda?
Matilda 3.0: Hm… Ja…
Ztiltøn: Halvt som halvt är det väl redan gjort?
Gugge: Matilda 3.0!
Matilda 3.0: Det känns bara krångligt att byta 
namn bara…
Gutti: Men det är ju gratis första gången!
Matilda 3.0: Kanske mellannamn i alla fall…

Hur ska ni få fler Z-teknologer till sektions-
mötena?
Anonym i Ztyret: Våld…
Hunken: PIZZA!! Vi ska ha en omröstning om 
vilka pizzor vi ska köpa in, bättre pizza -> fler 
deltagare.

CASE: Lucky kommer på zektionsmötet 
men börjar gråta då han får den äckliga 
pizzan istället för den goa kebabpizzan, vad 
gör ni?
Gugge: Är det bara jag eller känner jag igen den 
här frågan?
Hunken: Jag antar att vi förutsätter att kebabpiz-
zan är slut nu?
Gugge: Jag skulle med glädje ge min kebabpiz-
za till Lucky då han förtjänar det bästa av det 

bästa! Jag skulle till och med gå till Gibraltar 
och köpt en familjepizza där det står Lucky 
med stora bokstäver, KEBABPIZZA med 
stora bokstäver. LUCKY LUKE MED STORA 
BOKSTÄVER! Och den skulle jag ge till Lucky 
Luke så han blev glad igen.
Ztiltøn: Jag skulle bara säga åt att han skulle 
kommit tidigare.
Gugge: Men det är ju ändå Lucky Luke, det är 
ju vårt skyddshelgon!
Hunken: Men ska inte alla vara lika mycket 
värda?
Gugge: Jag tänker att ett skyddshelgon är bättre 
än en Z-teknolog.
Gutti: I stadgan står det ju att man ska vörda 
Lucky…

Hur ska ni sätta sprätt på zektionens pengar?
Ztiltøn: Kom på zektionsmötet! Då får ni se hur 
mycket pengar vi har ;)
Gutti: Jag tycker vi borde införskaffa en badtun-
na.
Hunken: Men jag vill ju köra gokart…
Gugge: ZBT! Zätas-Bad-Tunna!
Gutti: Eller så kan vi bygga en bastu utanför 
Zaloonen!
Matilda 3.0: Vi har renderingar för bastun redo!
Hunken: Jag vill köra gokart…
Gutti: MEN det är ju bara mina personliga 
åsikter.
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// Zayni

Zektionsmöten kan pågå i flera 
timmar, hur planerar ni att hålla 
humöret uppe?
Gugge: Jag och Emil kommer dra en 
massa roliga historier! Vi kommer dra 
en massa roliga Göteborgsskämt!
Hunken: Fler streck i debatten!
Gutti: Ordningsfrågor!

Vad ska ni göra för att alltid få er 
vilja igenom?
Matilda 3.0: Sektionen är det högst 
bestämmande organet, punkt.
(Hela styret börjar skratta)
Gugge: Förra Ztyret hade ju idéer om 
att hoppa över att skriva in i protokol-
let vad zektionen bestämde, så det är 
något vi kanske kommer arbeta med.
Hunken: Det är jävligt smart faktiskt!
Gugge: Det är bra alternativ, och vi 
planerar på att utveckla det!

Finns det några dokument som ni 
tänker arbeta fram under erat år?
Gugge: Jämställdhetspolicy, det hade 
förra ztyret börjat undersöka och det 
ska vi kolla närmare på!
Ztiltøn: Revidera gamla dokument, 
men vi ska arbeta med Jämtställdhets-
frågan!

I intervjun med Gugge förra zek-
tionsmötet så beskrevs det att med 
Gugges kaffe så skulle produktivi-
teten öka ansevärt, har detta testats 
i praktiken än?
Gugge: Ztyret är dålig på att dricka 
mitt kaffe, det brukar bli andras kaffe 
som dricks.

Matilda 3.0: Vi kanske ska lägga till en 
ny post i Ztyret, kaffeansvarig!

Nu när intervjun är slut, har ni 
några hemlisar att dela med er av?
Hunken: Jag är bra på att förespråka att 
man ska anmäla saker, men är ganska 
dålig på att göra det själv :/
Gugge: Jag uppmanar folk att läsa veck-
omailet, fast jag läser det inte…
(Här gick det också en diskussion om 
Hunkens tröja? Zenith kommer fortsät-
ta undersöka detta)

5 znabba frågor:
1. Ztyra eller Åka?
Åka! Alla dagar i veckan!

2. Zektionshetz eller Zektionshäzt
ZEKTIONSHÄZT!!!

3. Ordföranderåd eller Råd från ord-
föranden
Rån av ordföranden!

4. Stadga, reglemente eller policydoku-
ment?
Policy, lätt att ändra, man behöver inte 
följa dom heller!

5. Ekonomi eller dokument?
”Är inte det typ
same shit” -Hunken
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Zenith träffar 
ZÅG

En mörk, dimmig, kall, fuk-
tig, bländade, ljus, läskig, 
stinkade, väldoftande, be-
kymmersfri, stressig, högst 
oklar och godtycklig natt 
någon gång under de senaste 
10 månaderna begav jag mig 
ut för att lära känna lite nyin-
valda människor. Alla hade de 
något gemensamt, de brann 
för samma sak. Det var 5 per-
soner, alla av samma kön, där 

alla tycktes vara ett väl sammansvetsat team och kände 
varandra utan och innan. 
Trots att de hade svårt att hålla tyst tycktes de inte vilja 
svara på mina frågor kring det arbete som låg för deras 
fötter, de ville heller ej ge mig någon presentation om 
vilka de är. Efter mycket luskande och sökande hittade 
jag till sist deras namn och hur de binds samman. 

Det arbete som ligger framför de nu är att planera och 
genomföra en antal saker, allt nedskrivit på en fin lista 
och oläsliga anteckningar, väl spridda i diverse molntjän-
ster och sociala medier. 

Hur jag ska lyckas få något vettigt ur dessa personer är 
en stor fråga men nog om denna styrelse för unga som 
jag sitter i på fritiden och vidare till det som jag kanske 
borde skriva om här, om något som roar fler på Zäta än 
bara mig själv.

Namn:
Matchat underkläder och sockar?
Civilstånd?

Christoffer ‘1:e cirkelsågare’ Lindvall
Matchar med allt
Älskar alla

Oscar ‘Oklart‘ Lundström
Tar alltid det som är närmast till hands i 
morgonpaniken
Upptagen (med att vara singel hmm?)

Oskar ‘NiDan‘ Nilsson
Omedvetet
Oklart

Erik ‘Dunken’ Pettersson
Nej det gör jag aldrig
Playstationet <3

Olav ‘Guleböj’ Ravndal Skjølingstad
Det matcher
Allt för Zaloonen
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En högst oklar konstinstallation av Zåg

Det som rör hela Zäta är ju vår fina sektion-
slokal, den fina, stora, underbara, gråa, vackra 
och fantastiska sektionslokal som vi alla någon 
gån besöker, inte minst på Zenithzläppen. Det 
enda som gör att vi ibland förbarmar oss över 
denna lokal är när kön till microvågsugnarna 
är så lång att man nästan står borta på gibral-
tarpizzeria bara för att få värma sin matlåda. 
De dagarna när man undrar om man verkligen 
gjorde rätt i att ta med sig sin matlåda från 
storkoket man gjorde i helgen. Eller om det 
hade varit smartare att lägga ner den i frysen 

bland alla andra matlådor och 
den där ensamma påsen med 
ärtor som man tänkte att man 
någon gång skulle äta men aldrig 
gör. Nä just dessa dagarna önskar 
man att man alltid bar runt på en 
uppblåsbar mikro för portabelt 
bruk. Vi vet alla att det är vår kära 
Zaloonen som vi pratar om, den 
som efter en motion blev som 
ny och gav oss ett gött gäng som 
numera sköter efter den och alltid 
ser vad som behöver göras, om 

det så är en liten spik som saknas i baren eller 
om väggen behöver målas om. Detta gäng skall 
icke glömmas, så självklart har även ZÅG fått 
med en intervju i Zenith. Enda problemet nu 
är väl att jag nu har slut på plats att skriva på 

och att lyckas få in allt på endast 1/4 dels sida 
blir svårt ty dessa 5 herrar är lite för talförda och 
deras ord skulle bara hamna i en oläslig hög i 
hörnet om jag ska med allt de sa på vår intervju 
som vi hade en högst oklar dag och tid där med-
vetandet kanske inte var fullt ut med. Så ska du 
hålla en intervju någon gång så kom ihåg att be 
om en intervju, och inte bara bestämma en dejt 
med dig själv i ett grupprum i kemihuset. 

//Matrix

Zenith tycker sig se 
någon sorts otrohet 
mot ZÅG då vi tycks 
se en annan kom-
miteés klädsel...
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Än så länge har vi inte kommit långt in på azpperi-
oden. Veckorna som finns kvar är långa och jag får 
egentligen inte säga vad jag tycker och tänker om 
er som har mage att kalla er azpare. Det är i alla 
fall Ztyret och valberedningen säger och det tänker 
jag inte säga emot. De har dock inte uttalat sig om 
jag får förmedla detta i text och dela ut den till er 
azpare. HaHa… I found a loop hole!! Så här ska ni 
sitta och läsa om var enda åsikt vi har om er så det 
ska susa mellan öronen.

Det första jag lade märke till att ni luktar illa! Ja, det 
finns inget bättre sätt att säga detta, ni kollektivt 
luktar gamla gympastrumpor med majonnäs i som 
någon glömt i micron över sommaren. Det är ingen 
attraktiv lukt som ni kan gissa och vi vill inte att Ze-
nith förknippade med det. Framförallt vill jag inte 
sitta och äta Zenith17 zmörgåstårtor och hitta just 
den gamla strumpmajonnäsen i tårtorna. 

Ännu en sak jag märkte väldigt snabbt är att ni tar 
tok för få bilder. Det är skamligt till det yttersta. En 
riktig Zenith dricker och andas bilder med var och 
varje händelse på dagen. Bilder när man går upp 
på morgonen, bilder på sin frukost, en bild med 
kläderna man har på sig (och en utan) och bilder 
när man är påväg till Chalmers. Om man inte har 
ett minimum på minst 137 bilder var och varenda 
dag är man inte ens i närheten av minimikravet.

Det är även en stor brist på rediga bodybuilders i 
det här gänget vilket inte bådar gott för någon av 
er. För att kunna zläppa tidningen med rätt teknik 
och kraft behövs det en hel del kroppsstyrka. Om 
inte en enda av er kan bli misstagen med den un-

derbara Arnold Schwarzenegger så finns det ingen 
chans att någon av er blir godkända.

Den kaliber av azpar jag har sett hittills räcker ab-
solut inte till. Ni har väldigt mycket att bevisa inom 
de kommande veckorna om ni ens vill ha en liten 
chans. Personligen tänker jag att vi helt enkelt får 
sitta ett år till. 

// Tzaren

Snälla Azpar, 
Zök inte Zenith
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Jag har tyvärr ingen aning om hur jag ska kunna 
formulera detta på ett snyggt och charmigt sätt. Det 
har jag aldrig varit bra på att göra. Jag önskade jag 
kunde, med skriftens ädla konst, inspirera er az-
pare till motivation och målmedvetenhet vilja söka 
till Zenith. Att få er att vilja visa er bästa sida och 
vilja göra Zenith 17 ännu bättre än detta år. Detta 
är dock inget jag varit bra på någonsin (och hur jag 
blev ordförande för Zenith är fortfarande en gåta 
för mig). Därför ska jag bara komma ut och säga 
det… SNÄLLA SÖK TILL ZENITH!! Vi vill inte sitta 
ett år till. Vi är inte klara än och var och en av oss är 
redan bittra nog för två pateter.

Ni är inte illaluktande. Jag lovar. Ni luktar lika gott 
som mammas middag när man kommer hem efter 
en lång dag utsvulten och trött. Som det underbara 
kaffet tidigt på morgonen. Det är den bästa luk-
ten jag någonsin kan tänka mig och jag blir svag 
i knäna varje gång jag känner den. Jag kan inte 
vänta med att få känna den fantastiska doften av 
en nytryckt Zenith 17 tidning och de välsmakande 
smörgåstårtorna ni presenterar.

Det spelar inte heller någon roll att ni knappt tar 
några bilder varje dag. Det är helt okej. Ingen av oss 
hade ens sett en kamera innan vi blev Zenith och vi 
listade ut hur vi slår på dem bara för någon månad 
sedan. Så även om bilderna tas med en gammal 
Sony Ericsson med 1 megapixel kamera kommer 
det vara 100 gånger bättre än oss. När ni samtidigt 
är så vackra som ni är tvekar jag inte en endaste 
sekund att bilderna kommer bli minst lika vackra.

Och vilka starka människor ni är. Jag blir helt 
mållös när jag ser er. Var och varenda av er är som 
den underbara Arnold Schwarzenegger, accent 
och allt. Samtidigt så krävs det ingen styrka alls 

att zläppa vår tidning på rätt sätt. Även min farfar 
kunde zläppa tidningen rätt och han lever inte ens 
längre.

Snälla, snälla azpare. Vi behöver er mer än någon-
sin att söka. Vi är helt desperata om att inte vilja 
sitta ett år till. Vi ger plats till alla som söker. Så 
länge inte den där jäveln Vakant söker. Människan 
kommer med varje år och är helt värdelös. Skriv-
er aldrig några artiklar, dyker inte upp på några 
möten och har emellanåt tagit upp mer än en plats. 
När vi blev valda var där nära att hela Zenith skulle 
tas över utav Vakant och det kan vi inte ha igen. 

//Tzaren

Snälla Azpar, 
Zök Zenith
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Intervju med Zkk

Från vänster till höger: Torgeir, Olav, Linus

Namn: Torgeir
Post: Kaffemaskinisttekniker
Civilstånd: Har en “käreste”, Sambo, ogift
Matchat underkläder med sockar: Väl matchat 
nedantill

Namn: Olav
Post: Barista
Civilstånd: Singel
Matchat underkläder med sockar: Det matcher

Namn: Linus
Post: Råvaruinspektor
Civilstånd: Ogift, har dock två sambos
Matchat underkläder med sockar: Matchar rätt 
så bra

Vad har ni för plan för ert verksamhetsår?
Stora planer, detta år siktar vi på att ta över 
Chalmers, så kan vi ta över världen sen. Framför 
allt Sverige, kanske internationellt nästa år. Om 
våra expansioner på Chalmers lyckas går vi vidare i 
rask takt.

Har ni någon plan för att fixa det bästa kaffet 
någonsin?
Ja, Kolombia är ju på listan av de land vi ska ta över. 
Vi tänker öppna egna “Zkk plantage”. Vi ska ta över 
facklokalen bredvid Zaloonen och göra om till ett 
kafferosteri. Man kommer få helt färskt kaffe in i 
Zaloonen genom en pipeline 

Vilka kaffesorter finns att tillgå?
Vilka finns inte? 
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Kaffet är slut! Vad gör jag?
Ringer Zkk, har vi ett nummer? Ja det har vi, ring 
swishnummret.

Går det bra att skrika på er?
Ja, om du skriker högt nog.

Malningsgradienten i erat kaffe är aldelles för 
högt! Ska ni göra något åt detta?
Vi har funderat på att köpa vår egen kaffemalare. 
Just nu måste vi lita på att Arvid Nordquist kan 
mala kaffet rätt. Om han inte kan det gör vi det 
själva. 

Anonyma källor har tipsat oss om att ni har 
anabola steroider i erat kaffe. Stämmer detta?
Ja, men bara 30%. Vi har funderat på att ha 100 % 
anabola steroider men det skulle nog märkas på 
sektionsmedlemmarna, då blir vi ju avslöjade, skriv 
inte detta i Zenith, vi kan  betala. Vi bygger en armé 
av sektionsmedlemmar så vi kan ta över Chalmers.

Vi har dock inga steroider i téet, de som dricker té 
är ju ett hopplöst fall liksom, så vi har nästan gett 
upp på den fronten. Kaffedrickarna ser vi ändå har 
en stor potential.

Har ni något annat ni vill säga?
Det kan komma att finnas en viss premie. Nästa 
läsperiodspremie kommer att bli ännu bättre. Så 
det är bara swisha på, vi kommer spendera 
vartenda öre på anabola steroider.

Vem gör det bästa kaffet?
Zeniths första kaffekokare så klart.

Hur mycket är ni villiga att betala för att 
vi ska hålla tyst om era steroider?
200 kr och en gratis kaffe i veckan.

Det var inte så mycket... vad sägs om 500 kr och 
gratis kaffe resten av året?
Det blir nog lite svårt, tyvärr, snälla skriv inget. Ni 
är ju ändå den bästa sektionstidningen på 
Chalmers, ni skulle väl inte avslöja en enkel liten 
kaffekomitté?

Zenith håller inte tyst om någonting, om inte 
mutan är fin.

//Java, 1:a kaffekokare
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Att dejta i ren allmänhet kan vara krångligt. Att 
dejta på ett universitet, där tillgång och efter-
frågan är snedfördelad, kan vara rent fruktans-
värt. För en heterosexuell kille på Chalmers, så 
är det så här verkligheten ser ut! Precis som 
i Zaloonen så finns det massor av knivar men 
det saknas gafflar och du är glad om du hittar 
något att skeda med i stället. Visst kan det vara 
mysigt att skeda med Emil men personligen 
hade jag föredragit om det var Emilia. Men det 
finns nästan 10 gånger fler av Emil än av Emil-
ia. Det saknas kvinnlig fägring för att det ska 
vara en bra balanserad marknad.

Ponera nu att det beryktas att just 
du har ett skyddshelgon som skjuter 
snabbare än sin egen skugga, nu kam-
rat, nu är det läge att gripas av panik. 

Du har gjort ett bra val om du har valt att läsa 
Zäta. Vi som läser Zäta har nämligen en lång 
tradition av att vara inte bara Chalmers utan 
världens bästa älskare. Eller hur, tänker du, 
men det är sant! Vi har ett arv från tidernas 
största älskare, Don Juan, Cazanova och Ro-
meo, var några utav de första som stolt bar vår 
gråa fana. Det finns även tecken som tyder på 
att Afrodite i egen hög person har kopplingar 
till Zäta. Zäta har examinerat hundratals av 
världens bästa älskare, att rada upp alla är 

emot Zätas stadgar då det finns en strikt policy 
mot kiss and tell. Men det finns ett par namn 
som nått allmänheten, såsom Christian Grey, 
Bert, Barney Ztinson och den kanske största 
tjej tjusaren av dem alla Zune. 

Många har svårt att förstå varför Lucky Luke är 
Zätas helgon, men efter att ha letat igenom alla 
Zätas arkiv, står det för mig klart att få hade 
tur i kärlek på det sätt som Lucky Luke hade. 
Lucky got lucky quite often so to speak.

Nu vet ni Luckys koppling till Zäta, men varför 
är Zäta Z, borde inte Zäta vara A? 
Nej, Zäta är Z för att vi inte är lika ytliga som 
dem andra. Vi är djupa människor, som har en 
dimension som dem andra saknar. Jag har även 
hört det ryktas om att killar från Zäta når djup 
som ingen annan, men detta har inte kunnat 
styrkas så jag låter det vara osagt. 
Efter den efterforskning jag gjort på varför 
Z valdes till oss på Zäta så kan jag inte hitta 
någon anledning så tydlig som den att Zäta 
”kommer” sist.

Konsten att dejta 
 på Chalmers
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Vad är då anledningen till att alla studenter på 
Zäta har denna förmåga att charma, förföra och 
tillfredsställa?
Jag har inga bevis, men min tes är att vi har 
tagit de viktigaste delarna från många program 
och skulpterat dessa in till något ännu bättre!

Om vi kollar på maskinarna så finns det få som 
kan in och ut mekanismen som de. Det spelar 
ingen roll om det är vankel eller pistong mo-
tor, dem kan det. De vet också bättre än någon 
annan hur viktigt det är att det finns gått om 
lubrikation.

Elektro, det finns få som tycker om elektronis-
ka leksaker i den utsträckning som elektro gör. 
En elektro teknolog känner sig aldrig hotad 
av att ta till hjälpmedel för att ge sin partner 
njutning.

Data teknologer, det finns forskning som tyd-
ligt visar att datanördar är de bästa och mest 
givmilda älskarna. Utöver det så är dem de 
mest fingerfärdiga älskarna.

Kemi, vad vore romans och passion utan per-
sonkemi?

Ekonomi, få vet hur viktigt det är att investera i 
sin partner som en I:are.

Sen så har ju du som läser Zäta tillgång till hela 
spektrumet av grått, från ljusaste av alla ljusa 
grå till de mörkaste nyanserna som är nästan 
svarta och inte bara Christians 50. Är det detta 

som gör Zäta till formidabla älskare? Eller kan-
ske är det sista punchvisans dolda budskap? 
Eller det faktum att Zäta har det kanske bre-
daste paketet med masterutbildningar?

Vad som är den egentliga hemligheten bakom 
Zätas framgång kommer vi nog aldrig få reda 
på. Det vi vet är att, även om det ser mörkt ut 
på dejtingscenen på Chalmers så kan just du 
andas ut och ta det lugn.

Det som är den verkliga utmaningen är att hit-
ta en partner som förstår sig på just dig. Någon 
som i mitt fall, förstår vikten av att ha symme-
tri i äggkartongen. Någon som förstår att man 
alltid, alltid köper ägg i förpackningar om 15 
så att ordningen kan hållas även om man har 
ett ojämnt antal ägg. Det, det är det verkliga 
problemet mina vänner!

Äggstra material

//Pzuedo
499



Sida 500
We did it!

Britt-Gun är stolt
Vi skulle haft något coolt här

Men vi kommer inte på någonting

Så vi gör så här istället

haha, du kan inte läsa det här, texten är för liten, Idiot.

But I would write 500 pages 
and I would write 500 more 

just to be the man who writes 
1000 pages in Zenith
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Var är .gif?
Zenith är ute på vandring i Kviberg som så 
många gånger förr när de upptäcker att 
något saknas. Ett hål har uppstått men vad 
är det som orsakat hålet? En het diskussion 
uppstår om vad som saknas. 

Är det Kaffekokarens utsökta kaffe som alltför 
ofta saknas på Zeniths samlingar? Nej, denna 
gången hade Java faktiskt tagit tag i livet och 
kokat kaffe åt Zenith. 

Är det Matrix konstiga uttalanden av ord? 
Nej, hon säger fortfarande ”cyklen” istället för 
”cykeln”. 

Är det Kazzörens fina hatt med Zeniths svart-
kassa? Nej, den sitter där den alltid är, på 
Zaynis huvud.

Är det det stora skägget i Zenith? Nej, det sitter 
fortfarande fast på Tzarens ansikte.

Är det Pzeudos omöjliga korzord? Nej, de finns 
med

Är det Kim-Yohn lills oändliga försök att över-
tala oss om att Nordkorea är det bästa Koreat? 
Nej, han fortsätter fortfarande lika envist att 
försöka övertala oss

Så vad är det som saknas? Det är då vi 
upptäcker det. Vi har inga fräscha nytagna 
bilder. Knäpparen är försvunnen! Var är .gif!? 
Hade vi glömt honom på spårvagnshållplatsen 
som så många gånger förr? Vi rusar tillbaka 
till hållplatsen men han finns inte där! I detta 
ögonblick anländer ett medelande.

Det verkar som att Britt-Gun har tagit .gif som 
sin personliga fotograf. Aja, det är väl bara 
acceptera det, vi vill ju inte förarga vårat egna 
orakel. Vi får helt enkelt se det som en uppof-
fring för sektionens bästa.

//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)

•  Automation (A)

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:

•  Platform-based Development

•  Smart Assembly

•  Perceived Quality
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Britt-Gun ist ein verdammter verzögert ente” 

-Claus

Fråga Britt-Gun!

Kaera Britt-Gun! Ja aud nåen kunsti pära pao 
medsammarsaftan og nä jao kom tebaga till 
Chalmers förstaur inge meg nar ja praudar . Ja 
vitt icke om ja blitt dåli iller vau di e. Di gaur 
inge nö pa mi men fölk tro ja icke e nötter, Di 
paostor ad ja borte knauga au. Snille Britt-Gun 
haur du nåe raud fo mi? 
//Udböling pau Chalmers

Hej Udböling!
Det verkar som att du har satt en potatis i halsen. 
Mitt råd är att du plockar ut den sen kommer folk 
förmodligen förstå vad du säger, om du har tur. 
Om detta inte hjälper är mitt råd att äta mindre 
gröt, och om du nu ändå äter gröt, glöm inte att 
faktiskt svälja den.
//Britt-Gun

Varför älskar Zenith att fotografera zu-
perzexiga bilder på mig, jag har ju keps-
frisyr hela tiden! 
//Zpekk

Goddag Zpekk!
För att hjälpa dig har jag tagit med Zeniths 
knäppare .gif till Island för att tjäna som min 
personliga fotograf. Nu bör de zuperzexiga 
bilderna på dig minska drastiskt och de zu-
perzexiga bilderna på mig öka istället.
//Britt-Gun

Haben sie Zenith im Deusch? 
// Claus, ZØK

Hallo Claus!
Zenith kann in Deutsch gelesen werden mit 
einer einfachen Erfindung namens Google 
translate.

Haben Sie einen schönen Tag!
//Britt-Gun

!?
!? !?

!?
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Vem är gröna fen? 
// Azp

Goddag Azp!
Gröna fen är en mystisk varelse som endast up-
penbarar sig på Chalmers en gång per år, mitt 
under Zeniths azpning! Denne uppenbarar 
sig oftast endast framför LAGOM påverkade 
Z-azpar (alltså inte azpar som senare spyr ner 
zaloonen).

Varför har Zenith inte mer pripps blå på 
zläppen?
// 0an med konstig smak

Hej nollan!
Om du kräver mer pripps blå än vad som finns 
att tillgå på Zenithzläpp kan jag rekomendera 
att du går på Daltonz beerpong turneringar. 
Där finns pripps blå i överflöd, och de är även 
extremt roliga!

Ha det gött!
//Britt-Gun

Hej Britt-Gun!
Om jag blir instängd i en frysbox vad dör 
jag först av? Syrebrist eller att jag fryser 
ihjäl?
//Gugge

Hej Gugge!
Om volymen < -temperaturen dör du av köld 
men om du lyckas bli instängd i en frysbox 
så dog du i själva verket av din egen idioti.
//Britt-Gun

Varför hatar kåren capz?
//Capzaren

Goddag Capzaren!
Kåren hatar inte capz, kåren hatar skadade 
Chalmerister.

They’re taking Britt-Gun to Isengard!” 

-Legolaz

!?

!?
!?

!?
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Hej Britt-Gun! Jag har liksom många andra 
en crush på killen som satt som ordförande 
i ArgZ 15/16 (vill ej nämna vid namn). Jag 
försöker göra allt för att fånga denna svär-
morsdröms uppmärksamhet men han verkar 
knappt veta vem jag är... Snälla hjälp mig. Hur 
ska jag kunna förmedla mina känslor på bästa 
sätt och samtidigt särskilja mig från resten av 
tjejerna? Det kanske låter konstigt men jag 
är helt säker på att jag vill föda denna killes 
barn. 
Med vänlig hälsning
//Attraktiv tjej mellan 19-24 år

Hej attraktiv tjej mellan 19-24 år!
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med detta uppdrag. 
Däremot har jag hört att Java är extremt attraktiv 
och singel ;)
//Britt-Gun

Hallå Britt-Gun!
Jag undrar hur man gör för att förföra en 
ensam kille på Chalmers.
//Tjej på Chalmers

Gå fram och säg hej
//Britt-Gun

Hej Britt-Gun!
Jag är en ensam kille på Chalmers som 
vill bli förförd av en tjej, hur gör jag?
//Ensam kille på Chalmers

Vänta på att hon kommer fram och säger 
hej.
//Britt-Gun

Tjena Britt-Gun!
Sedan några månader har jag druckit 
ZKK:s kaffe varje morgon, jag har bör-
jat upptäcka att mina muskler har växt 
rejält, vad är det som händer?
//Kaffedrickare

Hej Kaffedrickare!
Det kan bara finnas två alternativ till varför 
detta händer:
1) ZKK har anabola steroider i kaffet.
2) Du har kommit in i puberteten.
Eftersom du går på Chalmers skulle jag själv 
anta att alternativ 1 är vad som faktiskt 
pågår.
//Britt-Gun

“Snälla släpp mig” 

-.gif
!?

!?

!?

!?
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ZENITH TESTAR VINVINGUMMI
          och vingummivin

Jag vet inte vad ni tycker, men jag blev upprörd 
efter att bassetts valde att byta sitt recept. 
För er som inte vet så gör bassetts de godaste 
vingummi man kan få. Vingummi är inget vanligt 
godis, det är det säkra kortet, den heliga gralen 
av godis. Av allt konstigt godis i butiken, choklad 
med digestive, dumle med lakris, vanligt godis 
som är surt, surt godis som är vanligt, så har 
vingummi varit en trygghet i vardagen.

Konsistensen och syrligheten är det som 
definierar ett bra vingummi. Så kommer 
de med en ny version, den saknar helt det 
svarta vingummit, inte samma konsistens 
och syrlighet. Känns bara som en dålig kopia 
överlag. Vad gör man med en tragedi som detta? 
Jo, vi i Zenith var på jakt på ett nytt recept, vi 
skulle göra vingummit bättre, vi skulle rädda 
den nya gummit och göra det ätbart igen. 
Vingummi borde ju ha vin i sig, så det kanske 
var det som saknades i de nya, hade de plockat 
bort vinet? Vi testar att lägga till lite och se vad 
som händer… rosé för de som undrar.

Texturen blev inte bättre, det kan vi börja med 
att säga. Vinet verkade lösa upp gummit, så vi 
fick egentligen två nya produkter, lite klibbiga 
vingummisar, och en vinprodukt med upplösd 
vingummi i. Vi testar båda.

På bilden ser vi lite vingummi som legat i lite 
rosé den senaste 15 - 30 minutrarna.

Bilden föreställer ett av många sätt man sexigt 
kan äta vingummi. 
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Så hur smakade det  då? Hur var konsistensen, 
färgerna och hur var syrligheten?  Blev några av 
vingummisarna svarta helt plötsligt?

Test av vinvingummi:
Man kan säga att de fick en speciel konsistens, vi 
i Zenith beskriver den som: ewwuuuummmm, 
llluuuugh, pläaww och inte så illa. Så ingen hitt 
där inte. Men värt att notera är att så fort man 
sörplat och sugit bort det geléaktiga lagret kom 
man till fastare material. Och den var avsevärt 
bättre. Jag är inte säker men vill tro att det vinet 
gjorde smaken bättre.  4 av 5 stjärnor.

Test av vingummivin:
Illa på så många nivåer. Det smaka inte vin 
längre, det smaka inte vingummi. Utan som 
en penicillin som tagits fram av en ond 
vetenskapskvinna. Konsistensen var som mjölk 
som surnat och börjat klumpa sig. Ett tips 
kanske vore att hälla det genom ett kaffefilter 
innan konsumering. 2 av 5 stjärnor.

Slutsats:
Jag tror vi kan konstatera att det inte var vinet 
som saknades, det gav lite bättre smak men 
mycket sämre konsistens. Och det trollar inte 
fram de svarta vingummisarna, så glöm det jag 
sa, dum idé. Samla bara på er gamla påsar så 
slipper ni hela denna röran. 

För att avsluta vårt lilla test så vill jag säga 
det var en kul upplevelse, jag skulle inte 
göra om vingummivinet men vinvingummin 
definitivt. Vi körde på ett alkoholfritt, tror att 
alkoholen kanske skulle gjort en nyans av smak 
ytterligare. Tror rosé var ett bra val, kanske en 
torr vitvinare hade passat bättre. Vem vet. Go 
nuts med kombinationerna! 
//.gif

Lite av det vinet vi lyckades smaksätta. Titta 
bort barn, ingen vacker syn.

Fina reaktioner från kära Zenith medlammar.
Deras ansikten visar en viss missnöjdhet.
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La Liga
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Flervariabelsanalys

3 4 5 U

Hållfastighetslära

3 4 5 U

Systemkonstruktion

3 4 5 U

Automatisering av produktionssystem

3 4 5 U

Programmering av inbyggda system

3 4 5 U

Kuggligan för LP4

509



Kapten Obsolet 
på semester

Kapten Obsolet har varit på många äventyr 
genom tiderna. Men nu är det dags för honom 
att ha lite tid för sig själv och ladda på batteri-
erna,.

“Hurra!! Jag har alltid 
velat se hur toppen på 
Mount Everest egentli-
gen ser ut som.”

“Oj, det gick snabbt att 
ta sig från bergen till 
trädgårdarna i Japan”

“Jag vet inte varför, men 
jag känner mig väldigt 
dragen till denna under-
bara man som försöker 
lära mig mekanik”
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Knep &Knåp
Stackars korkade Ratata har gjort bort sig igen. Efter att ha irriterat Jolly Jumper ytterligare en 
gång. Så utmanar den klipske Jolly jumper, Ratata att hitta alla gömda ben med hjälp av en särskilt 
svår karta. Ratata kanske tror att han är smart, men om Lucky är smartare än sin egen skugga, så är 
Ratata dummare än sin egen skugga. Och då han lider av kronisk nästäppa, så är det upp till dig att 
markera alla platser där det finns ben gömda. Siffrorna i marginalen korresponderar med antalet 
ben som ligger gömda på raken. Mellan siffrorna så finns det minst än markbit som inte har något 
ben. För att hitta vart benen ligger så måste benet finnas i både x och y led. För att Ratata inte ska dö 
där ute i öknen så har Jolly Jumper varit så pass snäll att han markerat ut 4 lätta rader att börja med
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