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Välkommen kära läsare, till ytterligare en utgåva av Zenith! I denna läsperiodens nummer kom-
mer vi att främst koncentrera oss på borttappade saker och dåliga metaskämt. Varför skrev jag 
ner på en lapp men jag tappade bort den och nu har jag glömt. Nej, dåliga metaskämt åt sido, jag 
lovar att vi ska försöka hålla humorn på en så hög och soistikerad nivå vi bara kan genom hela  
numret.
Vi har nog alla tappat bort saker och ting genom våra liv. Vissa saker som vi saknat, och vissa 
saker som vi klarat oss bättre utan, som förståndet. När jag tänker tillbaka på mitt liv så kan jag 
komma på ganska mycket som jag har tappat bort genom dagarna. Några är till och med kända, 
som att jag lyckades förlägga min DaltonZoverall en sen sommarnatt. Och för bara några dagar 
sedan i skrivandets stund trodde jag att jag tappat bort min basker. Som tur är så hittade jag den 
igen.

Den första saken jag kan komma ihåg att jag tappade bort är en gosedjursigelkott som jag vann 
på Liseberg när jag var liten. Igelkotten hette Gosi och jag minns inte hur han försvann men jag 
minns att jag vände upp och ner på hela mitt rum för att hitta honom då detta var mitt favorit-
gosedjur. Eter att jag letat överallt eter Gosi så återstod nu inget annat än att börja storlipa 
och springa till mamma. Mamma tröstade mig och sa att Gosi kommer nog att komma tillbaka 
snart, men jag trodde att han var borta för alltid. Eter många långa dagars sorg så kom faktiskt 
Gosi tillbaka, och jag har faktiskt kvar honom än idag! Han ligger någonstans under min säng 
och samlar damm medan han jagar bort alla monster som kan tänkas samlas där annars.

Men nog om mina borttappade ting. Vidare till ett nytt fantastiskt nummer av Zenith, jag hop-
pas att ni har en trevlig läsning!

//Görtz
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Zenith är Z-teknologsektionens 
tidning. Innehållet speglar inte 
värderingarna hos sektionens 
medlemmar.
Vi förbehåller oss rätten att redi-
gera insänt material till oigen-
kännlighet.
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Vilka är ArgZ?
William Norrblom, Ordförande
Måns Östman, IT-ansvarig
Jonathan karlsson, Kassör
Gunnar Bolmvall, Företagsansvarig
Johan “Hörkén” Larsson, PR-ansvarig
Christofer “Chriz” Lindvall, Zmart-ansvarig
Matilda Halldén, Evenemangsansvarig

Vad gör eran kommité på Zektionen?
ArgZ arbetar för att förbättra kontakten mellan företag och stu-
denter. Vi ser till att arbetsmarknaden känner till Z och vad vilka 
styrkeområden vi har.
Vi ser även till att Zektionen har gott om Sponsoerer och brukar 
därför kallas för Zektionen Penga-maskin. Ett av våra största ar-
rangemang är Zmart dagen,
där företag och studenter får riktig närkontakt med varandra.

Enligt PR-chefen så får även ArgZ jorden att snurra.

Vad kommer ni att göra för att bli oförglömliga?
Vi ska vara mer synliga och aktivera våra muskler.
Hur ska ni göra det?
Genom att föra vidare de anrika traditionerna Böwling och 
Frisbee golf med bib.

Vad ska ni göra för att ta Zmart-dagen till en ny nivå.
Etersom facket har lest representater under Zmartdagen så vill 
ArgZ arbeta för att få in ler företag som kan vara utav intresse 
för Z-teknologen.

Om ni var tvugna att ofra en lillinger för lucky luke vems of-
frar ni?
Vi skulle kapa en liten bit var och sy ihop till ett helt.

Vart ska man gå om man vill hänga med er?
Zaloonen,Linsen eller i Chalmersbastun på fredagar.

Hur arga är ni på en skala mellan 3 och 10.
12 säger dom argt i kör.

När var det bättre?
Sen ZMART!

Har ni några planer på att samarbeta över sektionsgränserna?
Vi ska försöka ha ett tätare sammarbete med MARM.

Hur ska ArgZ lösa byxproblemet?
Våga vägra byxor säger dom. Matilda ska vara byxlös, tolka det 
hur du vill.

Har ni införskafat er en ny bil än?
Vi arbetar fortfarande på att få pengar till en Golbil. Det är ju 
jätte jobbigt att spela FrisbéGolf annars!

Har ArgZ något Citat?
Ja.
“ARGZ EQUAL PARTS SWAGGER AND SMARTS” 
- THE WALL STREET JOURNAL

Intervju med ArgZ
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Namn och Post
Förman: Oskar ”Zemi” Johansson
Arkitekt: Rasmus ”Barile” Åberg
Maskinist: Sven ”Zten” Åkersten
Verktygsmakare: Albin ”Zeverin” Severinson

Tre av er har namn med Z, Barile känner du dig utanför?
”Ibland, det är likadant i MK”- Barile

Vad gör Znickeriet?
”Avlastar ZEXET med ruztdelen (ej dagligt arbete) och tillsam-
mans med Ztyret planera och genomföra den årliga stordstädnin-
gen/renoveringen av Zaloonen.

Ni ska alltså till viss del avlasta Zaloonchefen, Zemi hur känns det 
att arbeta under din son?
”Jag arbetar inte under honom. Gammal är äldst, så är det bara”-
Zemi
”Sittande Zaloonchef är vår kontakt i ZEXET”

Om ni skulle ofra ett inger till Lucky Luke, vems skulle ni ofra
Eter den del diskussioner kommer Znickeriet fram till att 
maskinisten borde ofra ingret då de ändå ständigt är utsatta för 
cirkelsågens vrede.

Vad har ni för planer för framtiden?
”Vi vill bygga en altan… ”
”Vi planerar att sälja 1,25 meter av Plankan för 24 300 kr (CCC 
priser) eller till högstbjudande”

Intervju med Znickeriet

Har ni något annat ni vill säga till Z-sektionen?
”Znickeriet borde heta Znicket”- Barile
”Barile än nedröstad i alla diskussioner” – Zemi
”Kom gärna med förslag till oss via förslagslådan”
”Förslagslådan är grön för att studieteknologer ska känna sig 
trygga”
”Znickeriet gillar tvåtumfyra” 

Eter intervjun gjorde Zenith lite mer eterforskning och hittade 
följande i bakgrunden till varför Znickeriet bildades.

”Znickeriet avser avlasta Zaloonchefens arbetsuppgiter vad gäller 
det dagliga arbetet med sektionslokalen. I övrigt ska Znickeriets 
verksamhet inte inkräkta på andra sektionsorgans arbetsup-
pgiter.”

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att Zaloonchef 12 är Za-
loonchef 13’s bitch.

      //Hanaru
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För längst in fann jag en uråldrig gestalt vars kropp var förvriden 
som ett Z. Han var liksom hukad över ett heligt altare  med stav 
och sten i varsin hand. När jag läste rubiken på den skriten som 
mannen stirrade på så insåg jag vem det var jag hade funnit. Det 
var Chalmers alldeles första Emil som jag fann. Han satt på knä 
och studerade lervariabelmatematik från ett uråldrigt exemplar 
av Calculus. Jag kunde inte inna mod nog att tilltala honom, så 
huruvida han levde kan jag inte svara på, men vid åsynen av hans 
hemska öde kände jag en obeskrivlig skräck för att själv möta 
ett liknande öde. Jag vände och rusade tilbaka genom de mörka 
tunnlarna, mot utgången. Väl hemma igen rotade jag fram min 
Calculus och kramade den hårt och länge. Jag lovade mig sjäv att 
jag skulle plugga hårt.

En mulen dag i Februari blev jag förvånad när jag läste på min facebook att Bryggaren i DaltonZ(äta) undrade om jag kunde vara med 
och representera Z i zektionsmästerskapet i Häfv. Att just jag blev utvald berodde på de tunga meriterna att jag var kvinna och att deras 
enda andra kvinnliga alternativ var Åsa ”sprutmeister” Rogenfelt. Självklart ställde jag upp!
Väl på plats var det lite pirrigt i magen. Framför oss satt V-sektionens representanter, taggade till tusen med isärrivna tröjor och målade 
ansikten. Själv visste jag knappt vad som skulle hända – mer än att Øhlen skullle ner fort – och väntade spänt. Tillslut tog Kalle Anka 
till orda och ropade fram första tävlande – en tjej från I. ”Tur att jag inte var först” sa jag till min granne Birk, varpå Kalle Anka ropar 
upp ”Malin från Z”. Nåja, tvåa är inte först. I-tjejen sprutade. Det gjorde inte jag. Mitt första godkända häfv!
Under första rundan passade jag på att på att gå på toaletten. I hallen träfade jag på två kemihäfvare, ett par som hade med sig sin lilla 
bebis. Häfv är uppenbarligen en familjesport! De berättade att jag hade hela två försök till!
Under kvällen var Hälge mycket nära att sätta en in tid på både halv- och helliterssejdel, men blev underkänd på grund av dräll res-
pektive tjuvstart. Nervöst i Z-lägret lyckades vi ändå få godkända häfv i alla distanser. Emeric (eller En Eric som EKAK kallade honom) 
var lite mer safe och lyckades på så vis få godkända tider. Med största mål att komma bättre än M-sektionen var det stafetten som stod 
i vår väg. Eter att ha sett V-sektionen skippa andra literhäfvet för att safea inför stafetten kände vi oss otaktiska, men det är ju gött men 
Øhl! Vår plan inför stafetten var att få en godkänd tid utan dräll – och som vi löste det! Bästa stafetten på hela kvällen! Lite rakare i 
ryggen gick vi därifrån. Total femteplats är bättre än sist – åttondeplats. Och ja, M kom sexa.

//Comeback Mollan

Sektionsmästerskap i Häfv

Hur såg världen ut för hundratals timmar sedan? Denna gåta, 
denna myt har varit obeskriven i decennier. Det var dags för 
mig att grotta mig ner i denna bisarra värld av arkeologi. Med 
noggranna utredningar och eterforskningar hos Chalmers 
Ringmursförening samt en mycket “intressant” dokumentär 

från SVT.Det var ett mycket svårt uppdrag jag hade tagit åt mig, 
men nyiken som jag är så skulle jag allt ta och gräva upp dessa 
kadaver från Chalmers ändlösa rötter. Dessa vidunder så gamla 
att de inte kan föväxlas med CCC:s kadaver. Men med hacka, 
spade, cowboyhatt och gummibåt gav jag mig ner till Chalmers 
kloaker för kunna komma åt de bästa artefakterna. De geolo-
giska studierna gjorda med hink spade visar att hela Göteborg är 
anlagt på en gigantiskleråker, inklusive Chalmers. Rykten säger 
att det var bättre förr men jag tvivlar på det i detta fall. För den 
intresserade betyder detta att kvarlevorna blir extremt utsatta 
utav de kalla vintrarna och de blöta sommrarna. Det krävdes att 
jag drog mig längre ner i dunklet. Det var ett mycket farligt up-
pdrag. Min nyckfulla nyikenhet hade dragit in mig på ett oväntat 
äventyr utan dess like. Med ormgropar, fällgaller och lönndörrar 
så kände jag djupt inombords att det var något mycket speciellt 
jag skulle inna. De uråldriga djuren var av föga intresse längre. 

Arkeologins mysterier
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JubileumsZittning
Z irade nyligen sin 26:e födesedag. Zenith var på plats och dokumenterade händelsen.  

Zexet12 tackar för sig på sitt sista arr

Chefredaktörens mamma visar upp sin bästa sida

Delar av Ztyret undrar: “Vart är vi på väg?”

Gästerna ser lite vingliga ut under punchvisan

“Rör du min vuvuzela dödar jag dig” -Mozz

Zeniths egen Kazzör har det trevligt 
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Zexets cowboyhattar har skickat in en hel del semesterbilder ifrån sina påsk-
lovsäventyr och vi i Zenith har tagit oss friheten att skriva en dramatiserad 
berättelse. Allt för att göra det hela lite mer spännande.

Det var äntligen dags. Cowboyhattarna hade arbetat hårt, ända sedan nyår, 
med att pryda Zexets knoppar och viska vackra ord i potentiella raggs 
öron. Det var ett tungt arbete, utan varken rast eller ro. Förrän nu. Det hade 
äntligen blivit påsk, och det betyder semester. En hel vecka utan att sitta på 

några huvuden skulle göra dem gott. Hattarna visste 
väl farorna med att bli uppbrända och skulle göra allt 
för att ladda sina brätten med ny stuns och vigör inför 
CM i fest. 
 
Allra först gick de till lekplatsen, vissa klättrade vilt 
och högt, andra var lite mer försiktiga och höll sig 
närmare marken. Som tur var ramlade ingen, så alla 
kunde vara med och åka tåg i rutschkanan. Det blev 
en del smällar, men etersom hattar inte är några tung-
viktare klarade de sig med några smärre blessyrer.

För en viss speciell hatt var det nu dags att brätta på 
brännan och och glassa i solen, och en annan sökte kär-
leken bland rhododendronbuskens outslagna blommor. 
Hur ljuvt deras kärlekssång ljöd, ja det vete hatten. 

Hattarna återsamlades vi Göteborgs universitet för att 
en gång för alla undersöka om gräset faktiskt är grönare 
på andra sidan. Genomlysande okulär besiktning avslö-
jade att gräset inte ens var grönt, ±107.3 nm*. Besviket 
kommenterade en anonym hatt ”Vädret var iallafall 
int”.

Hurtiga hattars hemliga hyss

* Säkra gränser
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Nu var det dags för den första årliga traditionella Läderlappstäv-
lingen i läderlappsklättring. Reglerna var enkla, först upp i trädet 
på snyggast, mest lapplika sätt vinner. Pluspoäng för lädelappsci-
tat, läderkläder samt att lyga längst när det var dags att laddra 
ner i vinden. Som väntat var alla läderklädda, men etersom de 
hade glömt vem de hade utsett till domare visade det sig att ingen 
vann den åtråvärda lädermasken, gjord av rent kevlar.

Planen var att åka tåg till den vilda slätten i väst för att prova på 
en riktig cowboys liv. Som tur var hann de studera en karta innan 
tåget for iväg och insåg att de var på fel kontinent. Den västra 
slätten de var på våg till var ju inte alls vild.  

Förskräckta kastade de sig av täget och tog en spårvagn hem till Chalmers för att pusta ut. 

Eter några vilda dagar var det nu bara två dagar kvar på påsken. Hattarna var nöjda med sina upplevelser utanför Chal-
mers område och ville nu avsluta veckan med sin favoritsyssla: MATLAB. 

Så är du en Zexetmedlem som har fastnat med en labb, sätt på dig din hatt så blir håret ditt platt och kanske så kan du få 
en och annan snilleblixt presenterad till dig.
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Insckickad av okänd källa som går under namnet Glass_Bil.

En gång, i ett parallellt universum fanns det en planet som styrdes av katter. På denna planet fanns det en gång ett universitet vid namn 
Tjalmers Tekniska Lekskola. På universitet fanns det många sektioner. 
En av de yngsta sektionerna hade en PR-förening vid namn DalonZ. Då de skulle representera just sin zektion valdes dessa katter på 
grund av sin tjocka gråa päls med gula stråk i, men även på grund av sin präktighet. När de valdes ick de även varsin scarf som de med 
stor stolthet bar kring sina halsar. I kissarnas “arbetsuppgiter” ingick bland annat att festa, leka lekar, tjäna pengar, att på snabbaste 
sätt få i sig Øhl och på alla sätt visa upp sin präktighet. Trots dessa tunga “arbetsuppgiter” var deras huvudsakliga uppgit att se till att 
stärka sammanhållningen mellan missarna på sektionen och se till att de alla hedrade sitt skyddshelgon Lucky Cat. Eter en dags hårt 
“arbete” vilade kissarna i DalonZ gärna upp sig liggandes i den skinande zolen eller på en sofa inne i zektionens egna lokal Zalaanen. 
När ett år hade gått hade de stackars kissarnas pälsar blivit alldeles slitna och missfärgade, i många fall hade även pälsen tunnats ut 
ordentligt av allt “arbete” de utfört i sektionens ära under året. För att ni ska få en känsla för vilken typ utav katter de var ick de välja ut 
varsin bild på sig själva. Här är de bilder de själva har valt ut:

Kom även ihåg att detta är en helt iktiv historia och alla eventuella likheter med verkliga personer bara är en ren tillfällighet.
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SNZ är:
Matilda ”Oob” Anulf, Ordförande  
Shadi ”Sh4ddy” Saber, Kazzör  
Naemi Jönsson, Vice ordförande   
David ”Divad” Stenman, Ledamot  
Albin ”Alabbin” Severinson, Ledamot  
Teo ”Teodor” Olsson, Ledamot  

Jag har hört rykte om eventuella poster inom SNZ…
Det inns nu ordförande, vice ordförande, kazzör och ledamoter. 
Precis som alla andra kommitéer, så det kommer nog förbli så!
Det du hört ryckten om är eventuella befattningar, så som: 
Kakmonster, Zchjôtkôrv, läskeblaskare och partajpajjare. Dock är 
detta ännu inte fastslaget.

Vad gör SNZ?
Snz verkar för en bättre utbildning, genom att ta ut frivilliga 
kursutvärderare som ofrar sig för laget, om ingen vill tvingar 
vi folk. För att vi är snälla bjuder vi på ika till de som har högst 
svarsfrekvens. 
Vi förbättrar din utblildning, So you dont have to.

Varför gör ni det ni gör?
För det är lag på det och annars skulle inte Z innas. Ni har därför 
SNZ att tacka för att ni går på Chalmers som en sektion.

Varför märker inte av ert arbete?
Vi är som Batman - inte homas Ericsson, utan Bruce Wayne, så 
vi jobbar i skuggorna där ingen ser oss. 

Hur känner man igen er?
Har du någonsin sett Batman?

Vad ska ni göra för att bli det bästa SNZ någonsin?
Vi ska synas mer och bjuda på mer ika!

Intervju med SNZ
Simon ” Zchôlm” Holm, Ledamot
Soia ”Zåååfya” Haglund, Ledamot
Linda ”Lin(d).Alg.” Nordström, Ledamot
Oskar ”Åke” Noresson, Ledamot
Tobias ”Tube” Börjesson, Ledamot
Erik ”Zkoog” Skoog, Gammal-i-hörnet

Vad har ni för kommande arr?
Herrmiddagen, som är det största SNZ gör, ska vi arrangera 
under nollningen. Vi har hat utbildningsveckor. “För SNZ och 
SAMO är dessa veckor ett tillfälle att visa upp sig, förklara vad 
man gör och att visa folk att de kan och hur de kan påverka sin 
utbildning och skola” - Oob

Var träfar man er?
Vi går inte att hitta, etersom att vi är utspridda och vi vet inte var 
vi är. “Vi är Batman”, säger Teodor med grov röst.

Vem skull ofra sitt lillinger till Lucky Luke?
David ska ju inte vara med på Herrmiddagen , så han behöver 
den inte.

Har SNZ något citat?
”Lite roligare än vad du tror!”

Intervjun har skett två gånger. Första gången med hela SNZ, 
andra gången med en anonym representant. Detta för att den 
utsända reporten tappat bort pappret med svaren.

Skanna QR-koden så får du veta mer om SNZ 
och vad de gör!
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I förra numret av Zenith kunde ni läsa om hur man förhindrar 
sina vänner från att skafa sig ett ragg för att göra världen mer rät-
tvis. I den här läsperiodens nummer kommer vi ge tips och råd på 
hur du kan bete dig om det omöjliga händer, att just Du skulle fått 
ragg och till och med stadigt sällskap. Som få av er vet är detta en 
situation fylld av faror och läskiga ting. Huvudet fylls av oro att bli 
lämnad kvar ensam utan någon att älska. Men lugn! Vi på Zeniths 
dejtingredaktion har utvecklat ett antal metoder för att din partner 
aldrig ska kunna eller våga lämna dig.

Metod 1: Vinn familjen
Många är de som irriterar sig på sina svärföräldrar eller sin 
partners läskiga farbror. Dessa personer har helt fel inställning. 
Att stå på god fot till styvfamiljen kan i vissa fall fungera som 
en försäkring för ditt förhållande. Börja med att ta reda på vilka 
åsikter de har som din partner inte delar. Ställ dig däreter på de-
ras sida. Eter visst slit och bråk borde de nu älska dig mer än de 
älskar din partner. Om din partner nu försöker lämna dig med 
en dålig ursäkt som ”vi kommer bara inte överens om någont-
ing” så kommer du ha hela styvfamiljen bakom dig. Din partner 
kommer inse att om du dumpas så förloras familjen. I många fall 
kommer ditt förhållande vara kvar eter att denna metod utförts, 
och du kan fortsätta leva lycklig med din partner.

Metod 2: Graviditet
Följande metod funkar bäst om du är i ett förhållande där du 
känner att din partner bara vill ha dig för din kropp (mirakel 
sker). Metoden är relativt enkel: du behöver bara sabotera det 
preventivmedel ni använder. Använder ni kondom? Stick hål! 
Använder ni p-piller? Byt mot sockerpiller! Drar du ut? Stanna 
inne! Var gärna kreativ. Denna metod är relativt säker och redak-
tionen har några veckor eter lyckat utförd metod inte funnit 
några större problem eller biefekter.

Metod 3: Var dig själv
En klassisk metod som funkar bra tror många. Detta är faktiskt 
en myt, livet är ingen Disneyilm. Väx upp.

Zeniths Dejtingtips
Metod 4: Lögnen
Många ”dejtingexperter” skulle mena att en viktig nyckelsten i 
ett lyckat förhållande är ärlighet. Vi i reaktionen håller dock inte 
med. Vi tror att man kan förlänga sitt förhållande avsevärt med 
en smart lögn. En personlig favorit är att berätta om din stenrika 
farbror som har cancer och snart kommer avlida. Nämn någon 
gång i förbifarten ett gigantiskt arv och du är hemma. Du kom-
mer ha kvar ditt förhållande så länge som lögnen håller. Kom 
ihåg att det är lättare att älska pengar än att älska dig.

Metod 5: Källare
Om inget annat fungerar, eller om du bara vill undvika allt 
besvär de andra metoderna kan innebära. Metoden utveck-
lades först i Österrike men har sedan spridit sig i vissa kretsar. 
Vi rekommenderar denna metoden för dig som vill ha kontroll 
över och möjlighet att reglera ditt förhållande eter dina egna 
förutsättningar. Metoden är relativt enkel. Du börjar med att 
gräva ett hål under ditt hus. Var noga med att stödja ditt hus un-
der grävningen så att det inte kollapsar. Inred däreter din källare 
eter dina egna behov. Det är viktigt att du gömmer ingången till 
din källare på ett bra sätt. Zenithredaktionen rekommenderar en 
lucka kamoulerad bland dina golvplankor. 

Nu är din källare redo för att introduceras till din partner. Tänk 
på att göra det vid ett smart tillfälle, till exempel när din partner 
planerat in en resa, så att det tar en stund innan försvinnandet 
upptäcks. Eter detta behöver man bara vara en någorlunda bra 
skådespelare för att komma undan med det hela. Tänk också på 
att inte använda en beintlig källare, vänner och familj kan bli 
misstänksamma över en källare som plötsligt inte inns.

Lycka till! 

Om du följer dessa råd så kan du också bli så här lycklig
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Knep och knåp

Hjälp eKorren att hitta sina skor som Tomten gömt

GörtZ förlorade kläder
GörtZ har tappat bort sina kläder någonstans i tidningen. Kan du hitta dessa sidor, utföra de enkla matematiska prob-
lemen och lösa chifret?

A=39  P=31  I=74 
O=76  T=27  C=16 
Q=37  Å=66  D=33 
R=06  M=63  E=89 
S=18   B=60  F=28 
K=95  G=69  H=59 
V=01  W=79  Ö=99
J=57  X=24  U=86 
Y=84  L=04  Z=30
N=65  Ä=19  O=94 
 

Översätt till decimalt:
10010101111011011111100011

2

46B3E383A17
hex

Sätt in sidnumren där du hittat GörtZ kläder:
((_ _ i)2 * _ _2* _ _2)*10 - 2893200298 + DUKAM

Kodex:

Skriv sedan in de ord du fått fram på linjen: 

____________________________________________

Och hör sen! 
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