


Ledare
Nu är det dags att släppa vårt 
sista zläpp.

Var hälsad, min kära läsare. Vad 
trevligt det är att se dig här än en 
gång. Det är dock med ett tungt 
hjärta jag skriver denna ledare, 
då det kommer vara den sista 
jag skriver. 2016 har varit ett in-
tressant år av många olika anled-
ningar. Vi har det amerikanska 
valet som var mer likt en berg- 
och dalbana än en debatt med 
rationella argument. Harambe 
blev skjuten och Fidel Castro an-

dades sitt sista andetag. Helt en-
kelt ett väldigt galet år. Men mest 
av allt har det varit intressant att 
dela dessa 5 nr av Zenith med er 
på Zäta. Det har helt enkelt varit 
ett oförglömligt år tillsammans 
och jag skulle vilja tacka er alla 
från resten av Zenith. Därför häl-
sar jag er välkomna till det sista 
numret av Zenith16s Zenith där 
vi har snokat mer än en snok 
snokar för att hitta de bästa av 
de bästa scoops som Zäta har att 
erbjuda.

// Tzaren
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Zenith testar!

Så var det åter dags för Zenith att testa 
saker men denna gång behövde vi 
extra hjälp och vad passar inte bättre 
än att ta hjälp av er läsare. Vi bjöd in 
er till en makalös kväll, en kväll utöver 
det vanliga, en måndagkväll i LV1. För 
man testar ju saker bäst när man  är på 
bra humör och i LV1 måste man ju bara 
va bra humör, direkt efter tentorna 
och bara ångesten kvar tills när Ladok 
mejlar dig. Vem är ens Ladok? Man får 
kryptiska mejl från hen men inte så 
mycket som ett hej eller kram får man, 

det enda man får av ett mejl från Ladok är 
Yay eller Nej! 

Nej nu struntar vi i Ladok och går åter till 
Zeniths ultimata test, testet av inget min-
dre än fika, ni vet vi älskar ju fika, Zenith 
testade ju CHOKLADBOLLAR! Och vi hade 
fantastika azpar till hjälp. 

Vi hade stora frågor kring vad kvällen 
skulle giva oss och vi fick alla uppleva 
smakkombinationer utöver det vanli-
ga. Vem kunde tro att kanel är en najs 
smaksättning och att Zeniths superboll var 
så god att den bara inte gick att spotta ut. 

Vad innehåller den ultimata chokladbollen?
Vad är det som får ögonen att tåras?Vad är detta?!?!

Vem kommer ens på att kombinera detta?
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Det blev rysk roulette och med mycket 
invecklade regler och ytterst svåra att 
förstå om men inte var insatt i vad det 
hela handlade om. Att få ta chokladbollar 
var en högsta dröm och största rädsla 
ingen visste vad som kunde dölja sig i 
vilken chokladboll. Allt vi visste var att 
Zenith älskar fika och det till max. 

Ingen gick hungrig ifrån denna azpning 
kan jag lova,  det var nog snarare så att 
man var helt proppmätt. 

Det var skräckblandad förtjusning som 
infann sig var gång man fick en choklad-
boll tilldelad sig. Det gick då en kall kår 
längs ens ryggrad och man fick snabbt en 
kamera i nyllet. 

Alla som någon gång hängt med Zenith 
och vet vilka vi är, vilket du gör eftersom 
du läser detta, vet att vi är ytterst seriösa 
i allt vi gör och därmed aldrig skulle lura 
någon...

Hort under kvallen
“Zenith är sjukt coola”

“Mmm vad gott!”

“Zenith gör de bästa chokladbollarna”

“Jag måste göra egna chokladbollar med ketch-
up i“

“Zenith vet hur man fikar på riktigt“

“Jag bara MÅSTE få en till med chili!“

“Jag vågar inte smaka“

“Nej, jag ska inte ha någon chokladboll, okej 
men då får du ta halva först och se vad det är, 
luras inte, lova!“

  tuggar   “Den är vanlig, jag lovar”   spottar ut i 
soptunnan

//Matrix

Psst, kan du gissa hur många chokladbollar som finns på uppslaget? :)
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Då Chalmers studentliv går i graven. 
Som gamling tänker man ofta att det var 
bättre förr. När jag frågar mina jämlikar 
om den gamla goda tiden får man ofta 
som svar “jo men studentlivet var fak-
tiskt bättre förr, nu är alla pk, o man får 
inte ens säga penis i Härryda-bastun”. 
Har det verkligen blivit sååå illa? Som-
liga hävdar till och med att Chalmers 
studentliv håller 
på att gå i grav-
en. Hösten 2016 
började Sveriges 
97:or på Chalm-
ers, kanske 
det hemskaste 
som hänt sen 
96:orma började 
på Chalmers. 
Varför undrar 
du såklart för? 
-Jo, 97:orna är 

födda med en silversked i munnen, har 
gått typ dataspels-gymnasiet och blev 
vansinniga förra julen då de ”bara” fick 
Iphone 6 och inte Iphone 6 plus i julk-
lapp. 

Jag får lov att säga att jag är skeptisk 
och jag siar att vi måste sätta in radikala 
åtgärder för att inte råka ut för att fram-
tida Nollan gör följande: 

Skickar sin pappa för att aspa Daltonz
Varför ska man behöva aspa själv? Jag 
vet ju inte hur man gör? Skickar pappa 
istället! 

Häfver flädersaft för att lättøhlen var för 
stark
Lättøhl smakar ju trots allt øhl! Usch o 
fy, flädersaft är ju så mycket godare! 

Då Chalmers 
studentliv går i 
graven. 
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Låter sin butler sköta veckostädningen 
av Zaloonen
Alla vet ju att alla 97:or har en egen but-
ler! Varför ska jag städa Zaloonen för? 
Finns ju mer kvalificerade personer för 
det! 

Hyra (jag menar åka i sin) limousine 
från Götaplatsen till Chalmers på mot-
tagningsdagen
I sann 97-anda så har Nollan aldrig 
behöva anstränga sig för att få skjuts. 
Skulle dagens Nollan behöva gå själv. 
Mnja, segway i värsta fall! 

Skickar sin mamma att ta anteckningar 
från föreläsningen som började redan 
klockan 10.00 
Det är ju ändå orimligt att behöva gå 
upp redan vid 10! Finns det inte en vid-
eoföreläsning som sammanfattar allt? 

Vägrar äta onsdagslunch för att den inte 
innehåller hummer
Onsdagslunch? O-clean:t! Var är min 
hummer?  

Försöka byta ut Lucky Luke som sek-
tionshelgon till James Bond för att han 
har en mer rimlig livsstil
Lucky Luke har ju en sån gammaldags 
livsstil! James Bond har ju trots allt 
också en pickadoll! 

//Gugge
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IntervjuMED

Massor av intervjuer har de gjort, de har 
pratat med de flesta och de vet när alla vill 
duscha och en del hemligheter som visst 
inte fick tryckas... 

Vilka är dem? 

Vi bokade en intervju med dessa mystiska 
människor som var läsperiod levererar det 
senaste och kanske den roligaste tidningen på 
hela campus. Vi bokade en intervju med Ze-
nith16, tro de blev förvånade när det plötsligt 
var de som skulle svara på frågor och inte fick 
ställa dem. Det första vi gjorde var att börja ta 
bilder till detta uppslaget men att fota de som 
brukar fota är inte det lättaste. Det var ett gäng 
kameraskygga människor de där Zenith, visst 
visste de precis hur de skulle stå för att ljuset 
skulle bli bra men alltid var det någon som 
sprang iväg. 

Matrix kom på att om hon gjorde en matris 
med parametrarna ljus, bländare och slutartid 
så skulle vi kunna ta den perfekta bilden. Dock 
var det svårt att ta det när hon sprang iväg. När 
hon väl var tillbaka blev Java kaffesugen och 
som 1:a kaffekokare förkunnade han tydligt 

att ingen klarar sig utan kaffe. Vi 
gissar att detta kaffet är det som de 
dricker hela tiden men vad vet vi. 

Lika snabbt som Java springer iväg 
för att fixa kaffe kommer Zayni på 
att det senaste kaffeköpet måste 
bokföras och kontantutlägget som 
Java gjorde måste återbetalas. Med 
den svarta pärmen under armen 
springer han snabbt iväg och att 
försöka göra en fotografering med 
dessa människor börjar kännas 
omöjligt. Under tiden de är borta försöker vi 
ta ett snack med Tzaren om hur det är att vara 
chefredaktör.

Han sitter tyst i en minut och det tar inte lång 
tid innan tårarna kommer rullande längs kin-
derna, han går ut ur rummet och vi hör hur han 
skriker obegripliga meningar eller ord på något 
språk som vi tror är armeniska, möjligtvis 
svordomar. Vi vet inte om vi ska va rädda eller 
inte men tänker att eftersom de resterande 
medlemarna i Zenith verkar helt oberörda av 
hans utbrott håller vi oss lugna. Han kommer in 
och säger:
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“Det är roligt och lärorikt.”
Vi tycker onekligen att detta är ett tråki-
gt svar och hoppas på någon typ av ut-
veckling av svaret men icke, han vänder 
på klacken och åter igen hör vi konstiga 
ord genom den stängda dörren. 

Java kommer tillbaka med kaffe och 
kakor samtidigt kommer även Zayni 
tillbaka och äntligen kan vi kanske köra 
igång en vettig intervju. De har även 
passat på att hämta in den nu lugna 
chefredaktören Tzaren. 

När vi nu har hela Zenith samlade igen 
sånär som .gif som Britt-Gun kidnappat 
och håller gömd i en grotta på Island 
(gick att läsa om i Zenith nr: 4 2016 28). 

Vi går ut för att ta en bild och när vi 
kommer ut får vi ett meddelande från 
Britt-Gun att .gif har blivit teleporterad 
till teknologgården och att vi får låna 
honom en ytterst kort tid. Vi skynda oss 
ut lyckades ta några bilder innan .gif 
plötsligt försvinner igen. 

När bilderna är tagna tänker vi att nu 
ska vi äntligen få göra en vettig interv-
ju men självklart kommer K Y L på att 
det måste sättas upp posters om det 

kommande släppet och plötsligt är han borta. Plötsligt 
ringer Pzeudos telefon och han ursäktar sig med att det 
är ett viktigt samtal från ett företag som vill sponsra 
den bästa tidningen på campus. 

En stund senare är alla samlade igen och vi sätter oss 
ner än en gång för att äntligen kunna köra en vettig 
intervju. 

Vad vill ni säga till alla era läsare?
Matrix: Ingen pratar mer korrekt än jag! 
Pzeudo: Om du inte är en del av lösningen är du en del 
av problemet
Java: Snälla, drick inte Löfbergs lila, ZKK´s eller snabb-
kaffe
Zayni: Ekke Ekke Ekke Ekke Ptang Zoo Boing
Tzaren: Detta året ledde jag Zenith, nästa år världen
K Y L: Detta året ledde jag Tzaren, nästa år soffan

I och med detta är intervjun med Zenith16 klar och lika 
plötsligt som intervju bör-
jade är den också slut, tiden 
går fort när man har roligt 
och även om de inte hann 
säga många ord till oss så är 
tiden slut och de springer 
alla iväg åt olika håll. Man 
kan inte låta bli att tänka 
hur röriga människor de är 
och hur de trots allt får ihop 
en tidning till varje läspe-
riod. 
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Tzaren - Chefredaktör
Civilstånd: Tror jag är upptagen. Jag 
har inte sett henne på ett tag
Underkläderna: Med stil!
Duscha morgon/kväll? Alltid 
på kvällen, man kan väl inte sova 
smutsig.

Java - 1:a Kaffekokare
Civilstånd: Extremt attraktiv och 
singel ;)
Underkläderna: Fråga Britt-Gun
Duscha morgon/kväll? Duscha?

.gif - Knäppare
Civilstånd: Singel
Underkläderna: Randigt med 
randigt
Duscha morgon/kväll? Morgon

K Y L - Propaganda praktikant
Civilstånd: Storleken räknas
Underkläderna: Underkläder?
Duscha morgon/kväll? Jag badar på julafton

Matrix - Murvel
Civilstånd: Hittar du mig på tinder så vet 
du
Underkläderna: Bara jag som vet
Duscha morgon/kväll? Morgon om jag 
vill vakna, kväll om jag vill somna

Pzeudo - Klåpare
Civilstånd: Väldigt mycket singel
Underkläderna: Jag har inga strumpor 
på mig....
Duscha morgon/kväll? Det beror på 
årstiden, Vinter/Sommar kväll

Zayni - Kazzör
Civilstånd: Ragg
Underkläderna: Kolla själv, vi kan ha kul
Duscha morgon/kväll? Beror på, har jag kul 
på morgonen eller kvällen?

//Vakant, nää skoja bara //Matrix
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Intervju med Vakant

Herr Vakant McVakantface

Nu har denna jäveln Vakant lyckats ta sig in i 
Zeniths nominering ännu en gång. Men vem 
är egentligen den här Vakant? Detta har 
Zenith försökt få svar på och vi har därför 
tagit kontakt med denne okände personen.

Namn: Vakant “Vakke” McVakantface
Post: Nominerad till alla poster i Zenith 
samt sittande i några poster i andra 
kommitéer.
Civilstånd: Oklart
Duscha morgon eller kväll: Oklart

Hur kommer det sig att du alltid lyckas bli 
nominerad till en massa poster i flera olika 
kommitéer utan att gå på intervju eller 
synas till på Chalmers?

Jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning hur jag 
lyckades bli nominerad till Zenith och hur jag 
dessutom blivit invald i ett antal andra 
kommitéer.

Men hur klarar du av att sitta på så många 
poster samtidigt, hur får du tid med allt?

Det är enkelt, jag gör ingenting, jag har faktiskt 
aldrig varit på Chalmers.  

Men varför söker du så mycket om du aldrig 
kommer till skolan eller planerar att inte 
göra något över huvud taget?

Jag ser det som en sport. Jag försöker komma 
in på så många poster som möjligt, i så många 
kommitéer som möjligt. Jag vill se hur långt 
detta kan gå innan fölk börjar inse att jag 
aldrig kommer göra någonting

//Java
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ÅretZ bäZta Zitat

“Jag gillar flygplan för de 
störtar och krashar”
- Rolf, GruDat

“Drömmen är en tom sal med 
en och en annan hemlös”
- Prof O, Mekanik

“Men det ska ju inte vara lätt”
- Roger, PIS, pratar om assembler

“Jag ska göra alla föreläsningar 
elektroniska, då kan jag sitta 
hemma och dricka kaffe istället”
- Prof O, Mekanik

“Chalmers hektiska trögskola”
- Prof O, Mekanik

“När någonting är bra, 
då är någonting inte bra”
- Rolf, GruDat

“Svårare än så var det inte”
- Jan-Alve, Inledande matte

“Kom på phaddermötet, inte i nollan”
- Anonym ZØK

“Det här gick inte bra, men sånt är livet”
- Rolf, GruDat

“Vet ni varför Sveriges 
kung kallas för Tarzan?”
- Rolf, GruDat

“Lycka till med rapporterna! Nu 
ska jag åka på semester med 
min familj”
- Petter Falkman

“I’m single and ready to mingle!”
- Anonym SNZ

“Vet ni vad kostcirkeln är? Näe, 
inte jag heller”
- Prof Teo, Chalmersvetenskap

“Och vi kan i fylla dig sen Matrix”
- Anonym Zenithmedlem “Studenternas största problem 

är att de är lata”
- Peter, Mätteknik

“Om ni inte vet vad svaret är på 
tentan, gissa 0, 1, 2, -1, -2 eller π, 
det brukar bli rätt då”
- Jan-Alve, Inledande matte

“Jag tycker Zenith16 har alldeles för 
dålig Patetvård”
- Anonym Zenithpatet som aldrig 
kommit på något arrangemang

“Det bästa med Chalmers 
är kön till toaletterna”
- Anonym Emilia

“Igår hade vi Zex hos mig”
- Anonym ZØK

//Zayni
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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

Annons Zenith_nr 1 ht 2012.indd   1 2012-08-16   09:37:27
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Hej Britt-Gun! Det sägs 
att Vakant har tänkt söka 
Zenith i år, men jag vill så gärna 
få en plats, vad ska jag göra? 
//Rädd Azp

Hej Rädd Azp!
Personligen hatar jag den där jäveln Vakant, 
jag kommer därför göra allt jag kan  för att 
hen(?) inte ska få en plats i Zenith, så du kan 
vara lugn.
//Britt-Gun

Hej Britt-Gun!
Mitt problem är att                                                                  
Snälla hjälp mig Britt-Gun!
//

Använd Silvertejp
//Britt-Gun

   Hej Britt-Gun! Jag har  
         ett problem, när jag var på  
          Festu träffade jag en skitsnygg 
tjej, men hon var längre än mig och sa att 
killar måste vara längre än henne för att 
vara intressant, vad ska jag göra? 
//Festprisse

Hej Festprisse!
Kvinnovärlden har ett bra svar på detta 
problem. Ta på dig extremt höga klackskor.
//Britt-Gun

Hej Britt-Gun!?!?!?!?
//Anonym

Hej?
Ha det gött!
//Britt-Gun

Fråga Britt-Gun!

!?
!?

!?

!?

!?

!?

!?
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!?

Blir alla zenithpateter bittra, eller kan de 
bli söta, sura eller salta också?
//Azp

Hej Azp!
Jag har hört legender om söta Zenithpateter 
men har aldrig stött på en under alla mina 
101 år. Majoriteten är bittra men det finns 
även sura och saltiga varianter, i vissa fall sura, 
bittra och saltiga sammtidigt.
//Britt-Gun

Hej kära Gunnelisa! Jag undrar, vad är en 
skäggsekund?
//Tzaren

Hej Tzaren! Skäggsekund [Sk:ägg:sek:und] 
är ett längdmått som förkortas skggsknd. En 
skggsknd är distansen som ett skäggstrå växer 
på en sekund närmare bestämt 5 nm (nanome-
ter).
//Britt-Gun

Kära Britt-Gun, jag har den senaste veck-
an sett några stiliga grabbar gå runt i gråa 
kostymer och jag skulle så gärna vilja få 
kontakt med någon av dem. Men hur ska jag 
ta mig till? Hur ska en sån som jag, gå fram 
till en sån som dem? Jag behöver din hjälp. 
// Kostymlös teknolog

Hej kostymlös teknolog!
Dessa grabbar i gråa kostymer är sanneligen 
stiliga. Dock så kommer det bli svårt att få 
kontakt med dom i och med att det enda de 
bryr sig om är att få företag att hålla i lunch-
föreläsningar. Däremot har jag hört att Java är 
extremt attraktiv och singel ;)

Hej, Jag är en vanligt Z-teknolog som har 
ett problem. Det är så att jag har fallit pla-
dask(!!) för en människa som festdricker 
mycket(!!!) medan jag själv är nykterist. 
Vad göra? Hjälp snälla Britt-Gunn!
//Nykteristen

Hej Nykteristen!
Är du säker på att du är nykterist och inte 
smyg alkoholist som resten av Sveriges 
befolkning? Hur skulle du annars lyckas stava 
“Britt-Gun” som “Britt-Gunn”, det är orimligt.

Hej Britt-gun! Hur långt är Sverige?
//Anonym

Hej! Sverige är 3 megameter långt.
//Britt-Gun

!?

!?

!?

“Grab him by the p*nis”
-Hillary Clinton
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Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig Zenith försvinna,
det är grått nu, men det blir gråare igen.

Tänd ett ljus för allt du tror på, för det här Chalmers vi går 
på.

Tänd ett ljus för Luckys barn.

Jag såg poängen falla, det var en dugga när jag sov.
Jag tror jag önskade att jag var godkänd.

För en minut sen brann den en sekund, sen försvann den var 
det bara jag som sov?

På duggan sjöng dom om fem på tentan, jag ville bara slippa 
väntan.

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig Zenith försvinna,
det är grått nu, men det blir gråare igen.

Tänd ett ljus för allt du tror på, för det här Chalmers vi går 
på.

Tänd ett ljus för Luckys barn.

Jag fick ett mejl från Ladok, jag visste inte vart jag låg.
Jag såg på skalan, att jag va nääääääääära

Så det blir samma tenta, det blir samma tal, och kursen som jag 
gått,

föll för allting som jag glömde, föll för att jag alltid glöm-
mer.

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig Zenith försvinna,
det är grått nu, men det blir gråare igen.

Tänd ett ljus för allt du tror på, för det här Chalmers vi 
gårpå.

Tänd ett ljus för Luckys barn.

God jul och gott nytt år!
Lova att plugga mer själv, det är den hälsning du får.

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,
det ser ljust ut, men det blir mörkare igen.

Släck ett ljus för allt du tror på, för nästa tenta du går på. 
Tänd ett ljus för granskningen.
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Plats för eftertanke
Ta dig nu en stund att reflektera över vad du hittills läst. Vi ger dig här den 

interaktiva Zenith. En sida gjord helt för dig, vi har även gett dig en liten 
start med anteckningar för att få igång tankarna. 

Jag gillar hur Matrix pratar

Zenith har rätt innehållsförteckning

Jag älskar Zenith 
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Murveln
 tack

ar fö
r sig!

Ett helt år har jag suttit i Zenith16 och det här 
är min sista artikel som sittande murvel, jag 
måste säga att det varit ett intressant år men 
jag är besviken. Jag är på besviken på dig. 
Hela tiden finner jag våra tidningar prydligt 
ställda i tidningsstället, aldrig sönder, alltid 
hela och fina. Läser du inte mina artiklar? 
Bläddrar du aldrig i Zenith? Gör jag det här 
för ingen nytta? Jag är inte bitter, jag lovar, 
jag är inte patet än. Jag vill bara få byta ut de 
utslitna tidningarna mot nya fina och få se 
hur vällästa de är, jag vill höra diskussionerna 
kring det senaste jag skrivit om. Jag vill höra 
dig skratta och se dig le, jag vill göra din dag. 
Glöm inte det. 

Det finns inget som gör en murvel gladare än 
att höra dig påpeka hur det inte heter murv-
len, hur konstigt jag pratar eller vad det är för 
konstigt ställe jag är ifrån. Men nej, det kom-
menterar inte detta för ni läser inte Zenith 
är mer än ni måste, ni läser den på zläppet, 
ni skrattar och ler och det är hela kvällens 
snackis men vad händer sen? Ingenting!

Fast nu ljuger jag nog ändå, ni pratar visst om 
det senaste, nollan pratade om den skräm-
mande statistiken, ArgZ pratade om den 
lyckade bilden, Zåg undrade när de missade 
sin intervju och alla undrar ni hur illa vi egen-

tligen stavar och skriver. Ni undrar hur vi hittar 
på allt och hur vi kan fylla 36 sidor med strunt. 
Men det är inte strunt, det är allt det som står 
oss nära eller sånt vi kommer på i stundens 
hetta, vi sitter sena kvällar och sliter vårt hår 
för att underhålla er. Jag har skrivit hundratals 
ord, en del utan någon som helst mening och 
vett, en del med största allvar och en del som 
bara fyllt ut en sida för jag kände för det. Jag 
har förbryllat er med mitt konstiga sätt att 
prata och jag har skrivit hela denna sida för att 
jag lovat att skriva i var tidning. 

Vi kanske inte alltid är de bästa skribenter 
eller fotografer men vi är det bästa Zenith16 
och det kan ingen ta ifrån oss. Vi är alla de 
bästa på det vi gör för stunden, ni är helt 
underbara alla ni läsare, jag hoppas ni förstår 
det. Ni går på Chalmers och ni är omringade av 
likasinnade människor, alla typer av männis-
kor, ni är alla unika. Jag är inte besviken på er 
men ibland önskar jag att en tidning saknades 
eller var utsliten. Jag vill peppa dig och jag vill 
underhålla dig, finns det då något bättre sätt 
än att göra det med en text där jag både driver 
med dig och säger hur underbar du är. 

Tro inte att det betyder att Matrix lämnar för evigt!

Vi
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“Det är så mycket roligare med små texter än citat” //Britt-Gun

You can if you think you can!

Borde man skriva en bildtext till det här?
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Jag har suttit här i ett år och ännu har jag inte 
lagt in en enda hästbild, inte en enda bild från 
det som betyder mest för mig, ja mer än både 
dig och Zenith, helt otroligt att det finns något 
sånt. Därför ska jag passa på här i min sista 
artikel för Zenith16 att smyga in bilder på 
hästar och det finns inget som du kan göra för 
att stoppa det. 

Åter till sådant som är relevant för er kära 
Z-teknologer (även om du inte är Z-teknolog 
så får du gärna läsa ändå) jag har nu fått mig 
en efterträdare (jag bör ha fått en i alla fall), 
denne person hoppas jag kommer ta ansvaret 
som murvel på största allvar, trots detta tror 
jag inte att du kommer lyckas lika bra som jag. 
Kommer du kunna fängsla dina läsare, kommer 
du kunna få de att läsa en hel artikel, vad vet 
jag. Jag blir snart en bitter patet och då får jag 
lov att vara bitter på dig min kära efterträdare. 
Jag hoppas att du som läsare kommer göra 
denne stolt, läs texterna, slit tidningarna, skrat-
ta och ha kul. Låt Zenith vara en avkoppling 
från studierna, njut av ett Zenithzläpp med 
dåligt gyckel. 

När man fyller sidor med text så här, rader upp 
och rader ner, kanske har du tröttnat på att 
läsa men helt klart har du inte det, du läser ju 
detta. Det här är kanske inte en vanlig artikel 

“Studenternas största problem
 är att de är så fega” //Föreläsare för Z2

i Zenith, jag vet, vi brukar skämta mer men 
du har kanske missat hur roligt detta uppslag 
egentligen är. Jag har fyllt det med roligheter, 
små bus och små saker, allt för att behålla 
en äkta Zenith-anda. Jag må vara en ovanligt 
seriös murvel när det kommer till text men jag 
lovar att jag inte är så seriös egentligen. 

Jag tänkte säga att nu sadlar av men det pas-
sar ju inte, för det har jag inte tänkt. Vi kanske 
snarare ska tänka oss en film där hjälten rider 
bort i solnedgången, som Lucky Luke med sin 
Jolly Jumper, förutom att denna gång är det jag 
med min häst. 

Kramizar Matrix

“Snart är jag också en bitter patet” //Zenith16

Här kan man också skriva något

Det här med att skriva pyttelitet är rätt kul ändå :)

Men 
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Thihi här stod det också något visst...

Vad är grejen med sniglarna egentligen?

Någon gång 

måste jag få 

lägga in en 

hästbild eller 

två.

Jag har glömt hur många små texter jag har skrivit och gömt...

Jag har även glömt vad jag har skrivit i de små texterna...

De är många i alla fall och skrivna med textstorlek 2pt, det vet jag
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Faktiska Zenith, 
ZØK, Daltonz och 
ZEXET

Zätas 2016 itteration av sociala kommittéer kommer snart gå av, och 
du har säkert azpat och sökt allt? Dock så måste man vara källkritisk, 
har alla verkligen talat sanning? Vi i Zenith är inte helt säkra, därför har 
vi skrivit en guide till alla kommittéer, så du vet vad du har eller inte har 
att se fram emot inför nästkommande verksamhetsår.

Många tror att ZØK står för Zätas mottagningskommitté, men 
enligt vem då? Om man översätter ”ZØK” till icke studentikos 
språk så kan det skrivas som ”ZÖK” eller ”SÖK”. Utifrån denna 
banbrytande information så måste det stämma att ZØKs hu-
vuduppgifter är:
- Söka grupprum att sitta i
- Få högsta antalet sökande till sin kommitté
- Söka det vackraste skägget på Z
- Söka Nollans rädsla genom absurditeter
- Söka efter och delta på tackphadderzittningar

Många tror att ZEXET är Zätas rustmästeri och sexmästeri. Detta är en lögn! ZEX-
ET står för Zätas EXcEptionella sTädkommitté, det måste vara därför ZEXET stä-
dar Zaloonen under mottagningen.
Många är inte medvetna om att ZEXET är den enda kommittén på Zäta som har en 
veckas obligatorisk azpning, denna azpning benämns i folkmun som veckostäd-
ning.
Nu tänker ni kanske ”Zenith blåljuger bara, ZEXET arrangerar Gasquer och Pub-
bar”. ZEXET må arrangera pub och Gasque. Men detta är så de kan få träning inför 
Chalmersmästerskapen i FEST (FEST står för ”FartfylldastE STädningen någon-
sin”). Med andra ord så försöker ZEXET bli den kommittén som städar snabbast 
på hela Chalmers.

ZØK eller SÖK?

eller ZTÄD?
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DaltonZ är Zätas PR-kommitté, de har anknytning till Zektionshelgonet Lucky och verkar för samman-
hållningen på Zäta. DaltonZ har också analyzerat vad Z-teknologer har för behov, och varje Z-tekno-
logs farhåga är att behöva laga mat.
Detta har DaltonZ löst genom att parallellt med att vara PR-kommitté, så agerar de matlagningskom-
mitté. Några exempel på DaltonZ intruktioner är:
- Under mottagningen laga mat till phaddergrupperna.
- Sälja >1000 hamburgare under en pubrunda.
- Sälja <1000 hamburgare under en onsdagslunch.
- Arrangera ET-raj, då alla matlådor har tagit slut under tentaveckan.
-	 Arrangera	julbord	så	Z-teknologer	kan	bygga	på	(ännu	fler)	lager	fett	för	att	överleva	vintern.-	
Arrangera	sommaravslutning	så	Z-teknologer	kan	bygga	på	(ännu	fler)	lager	fett	för	att	över	 	
leva till mottagningen.
För er som inte visste det så är DaltonZ en förkortning av ”Daltons är Zätas matlagningskommitte”.

Zenith är Zätas tidningskommitté, men påstår själva av oklara anledningar att de är Zätas underhållning-
skommitté, informativa kommitté, fotokommitté och en massa annat dumt. Att kommittén fått namnet 
Zenith är ytterst oklart, och antogs förmodligen för några absintfyllda pateter tyckte det var ett fräckt 
namn på en tidning. Eftersom kommittén innehar ett så pass generiskt namn tycker ledamöterna om att 
påstå att de tillverkar allt från klockor till duschdraperier, vilket givetvis endast är lögner fabricerade för 
att	försöka	dölja	att	det	senaste	numret	var	ovanligt	tunt	och	fylld	med	fillers.
Många	tror	att	kommitténs	största	utmaning	är	att	fixa	en	tidning	varje	läsperiod,	men	detta	är	egentligen	
bara en ursäkt för att få spendera sektionens pengar på smörgåstårtor och kladdkaka som de kan småäta 
under Zenithzläppen. Egentligen så vill de bara ha en ny inkarnation så de slipper sitta om. Då det är 
jävligt	jobbigt	att	behöva	skriva	fem	till	tidningar	som	består	till	majoriteten	av	fillers	och	kopierat	mate-
rial/idéer från föregående år. Det är nog därför alla Zenithpateter är alltid så bittra.
Zenith	kan	beskrivas	som	en	ond	cirkel	av	fikaförtäring,	gramatiknazism	och	horribla	photoshops,	och	det	
är troligtvis därför vi älskar Zenith.

DaltonZ, PR- eller matlagningskommitté?

// Zayni
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La Liga
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Kuggligan för LP1
Inledande matematik Marknad och Ekonomi

Materialteknik

Mekanik Reglerteknik
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Zenith: 
Detta hände sen

Tzaren

Efter ett års trogen tjänst var det dags för vår käre Tzar att söka sig vidare mot nya jaktmarker. Jag 
kände att jag hade lärt honom allt han kunde lära sig av mig, men än var han inte fulländad - han 
behövde en ny mentor.
   Resan gick i Ernest Hemingways 
fotspår, till Afrika djupa djungel. 
Där hittade jag en gammal flamma 
till mig som skulle ta vid i Tzarens 
utbildning där jag avslutade. Det är 
en riktig cougar som säkert kan få 
pli på honom, jag ser fram emot att 
följa hans utveckling.

Matrix

Efter ett år av rent skrivande kände jag att det var dags för förändring för stackars Matrix. Som 
alla vet kan man bli deppig av att spendera 16 timmar/dag i en datasal under marknivå och 
resterande 8 timmar på en skumgummimadrass i valfritt skyddsrum i M-huset. Som den förstående 
propagandapraktikant jag är insåg jag att något var tvunget att göras!

     Jag spikade fast ett par billiga stålbitar under hennes 
fötter, gav henne en höbal och (tvångs)placerade henne 
på första bästa enhörningsstuteri. 

542



Pzuedo

Pzeudo hade svårt att anpassa sig till att inte knep och knåpa 
längre, har man löst Metros alla sudokus de senaste 15 åren 
är det lätt att bli uttråkad, han behövde helt enkelt en ny 
utmaning.
     Vår orädde hjälte köpte en biljett på färjan till Danmark. 
Där träffade han en enarmad bandit som förstod honom. 
Numera spenderar han all sin tid på Stena Carisma, han tjänar 
tillräckligt med pengar för att leva på frukostbuffén och till 
nästa biljett. Sover gör han inne hos Nicke Nyfiken och är såå 
lycklig!

Java

Java har - under sitt år i Zenith - gått från att dricka en halv kopp 
kallt koffeinfritt té i månaden till att skriva under ett avtal på 
blodgivarcentralen om att han två gånger i veckan ska byta ut 93 
% av sitt blod till Löfbergs lila mörkrost. Han extraknäcker ibland 
som kaffemaskin på Espresso House på Göteborgs centralstation.

.gif

Det finns ingen som riktigt vet var .gif befinner sig sen hans 
mentala nervsammanbrott när Portugal vann fotbolls-EM. Det 
enda som räddade honom var att Ronaldo skadade sig och 
tvingades av plan. Den sista gången någon kunde bekräfta var 
han var stod han och lastade bananer i fiskhamnen.
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Zayni

Efter ett års nogranna studier har vi äntligen fastställt att Zayni i själva verket är en homosexuell 
man fångad i en kvinnokropp! Detta är såklart inte acceptabelt, att någon ska behöva utstå alla 
spädelser vår stackars riddare har gjort. Det är inte lätt 
att rädda jungfrur i slott när det dels inte finns några 
drakar och dels inte finns något attraktionsincitament.
     Då är det bra att vara kazzör i en förening styrd av 
någon så slipad som KYL! 
Zayni - slug som få - har smugig ner en kokosboll efter 
varje Zenithmöte och bokfört det som svinn, allt för att 
bekosta sin nya jättegarderob!
     För att undvika repressalier gick Zayni under jord och 
bytte namn till Sasha Gay, sist någon såg h*n var i tisdags 
då h*n - iklädd en liten svart - satt på knä framför Steve 
Stifler i Rosenlund

KYL

Så har även turen kommit till mig, nu slutar min årslånga resa som föreningsaktiv på Z. Men vad har 
jag åstadkommit under mitt år som propagandapraktikant i Zenith16, förutom att styra upp och 
varit en sann förebild för alla bröder och systrar?
     Jag har konstaterat att det är svårt att vara en allsmäktig ultimat diktator i en demokratisk 
kommitté styrd av Chalmersturken själv, men jag har sannerligen gjort mitt bästa.
     Nu väntar det goda livet, nu när vinter kommer till Göteborg, staden där gräset alltid är grönt 
(förmodligen mest på grund av bristen på snö och extrem övervattning) flyttar jag söderut till den 
soliga ön Ibiza. Där ska jag umgås med alla mina nyblivna tjejkompisar och fortsätta utveckla min 
kärnreaktor som bara ska användas till ren forskning *fniss*.
Far väl, må gott och glöm aldrig att det är resan som är vägens mål!
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Al Capone, den ökände gangstern från det tidi-
ga 1900-talets Amerika, är den senaste person-
ligheten Chalmersspexet Vera har baserat sitt sen-
aste spex på. Detta är absolut ingen enkel karaktär 
att försöka avbilda på en scen även för de bästa 
skådespelare. Detta går dubbelt med tanke på att 
Scarface redan har höjt ribban för hur stort intry-
ck man kan göra med en sådan kultförklarad man.

Vera tar denne legendariska man och presenter-
ar honom från ett helt nytt ljus. De visar hans 
tidigare år i hans kriminella karriär och den sanna 
historien om hur allt startade. Vi ser hur han kla-
rade sig i Chicago, hur han först hamnade på fel 
sida om lagen och även hans relation med Frankie 
Yale,	Johnny	Torrio	och	många	fler

Sammanfattningsvist så rekommenderar Ze-
nith starkt att gå på nästa spex som Vera tänker 
knappa ihop, samt att leta lite extra efter biljet-
ter till sista föreställningen, då dessa bjuder på 
någonting lite extra.
// Tzaren

Chalmersspexet Vera 
AL CAPONE
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Kaos i Tomteverkstan!
Hjälp! Det är kaos i Chalmerstomtens verkstad, efter ett besök från bröderna Daltonz som har 
snott alla nissarnas girlanger. Nu är det slagsmål bland nissarna som behöver girlangerna som 
ledsagare för att inte krocka med varandra. Efter det att en Nisse gick in i Schakmålarnissen, 
så	har	hela	tomteverkstaden	förvandlats	till	en	MMA	cage	fight.		Till	dig	som	trodde	att 

 Tomtens små nissar slåss sjyst kan jag säga att du har fel.

Hjälp tomten att snitsla vägen mellan nissarnas arbetsstationer, så att alla på Chalmers hinner 
få sina julklappar i tid. Hela verkstan måste användas, men girlangerna som sammanbinder 
julgranskulorna får inte korsas, för då börjar nissarna slåss. Så Se till att alla rutor används 

men att ingen väg korsas
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Ett sista tack från oss i Zenith
Efter ett år fyllt av roligheter, stress, fika och 
en himla massa deadlines, så närmar vi som 
är Zenith 16 vår sista deadline. Det har varit 
ett sant nöje att få underhålla er, informera er 
och vilseleda er. Tack till alla er som har kom-
mit och förgyllt våra zläpp med er närvaro! 

Tack till alla er som 
har inspirerat oss och 
gett oss dumma idéer! 
Tack till alla er som 
vi har fått förmånen 
att intervjua och allt 
det vi har fått uppleva 
och lära oss i samband 
med detta! Ett stort 

tack till våra sponsorer, Wingquist Laborato-
ry, Cpac och Tetra Pak, utan er hade det inte 

blivit någon tidning och vi som är Zenith hade 
inte fått uppleva allt det vi har fått uppleva! 
Ett enormt tack till Peter Olsson, skaparen och 
tecknaren av Kapten Obsolet, tack för att du 
vill vara en del av vår tidning och tack för ditt 
engagemang både i Zenith och Z som sektion! 
Tack till Britt-Gun tack för att du delar med dig 
av din oändliga vishet och för att du förstått 
hur desperat Java är och att du hjälper honom! 
Tack till alla 
pateter som 
funnits där 
för oss!

 
Tack!

Julklappstips med rim
Detta är ej en gigantisk staty i jade, men likväl är det en 

riktigt bra stekspade - DaltonZ

Nä nu får du ta och sluta maska. Kom jag bjuder, nu är 
det dags att gasqua - Zexet

Jag vet att du ville ha en skarpt slipad lie, men här får du 
akti-ie - ArgZ

Nu är det dags att ta sig i kragen din lort. Bli 
kursutvärderare och få ett presentkort - SnZ

Nä jag tror jag får spader Med detta spel är det du som 
ser till att vi inte slutar som kadaver - Zpel

Förra sektionsmötet är ett minne blott, här får du av 
intresse klubben en riktig vinst lott - Intrezze klubben

Om vi dig till mötesordförande dubba, så kommer du 
nästan säkert att få en klubba – Ztyret

Ligger du i kaffeligans topp? Här får du en vacker kopp! 
– ZKK

Du har på sport ingen himla koll, här får du en 
innebandyboll – Zik

Vill du sprida budskapet om Zäta? Inget kan med en 
betald hemresa, sig mäta. – Zig

Alla dem andras tips har varit skrot, men det kan vi i Zåg 
råda bot, här får du en grym kofot. – Zåg

Blev du också på mottagningen sjuk? Här får du en 
halsduk – Zøk

Har ni hört den om azpen som slant, i stället får ni av oss 
en plats som vakant– Valberedningen

Har ztek.chalmers.se fått dig att lida, av oss får du en 
sprillans ny hemsida– Webbgruppen

Trodde ni verkligen att ni av oss skulle få något skoj? Oj, 
oj, oj – Revisorerna

Vi vill dig utmana, att stålt bära denna Fana – 
Fanbäreriet

Efter förra zläppet du ville ha mer underbar 
läsning, så du kom till oss och klaga, här får du 

vår sista upplaga - Zenith

//Pzeudo
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