Slutare
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sonliga planet, för så pass förtroligt trams blandat med filler.
Anders ”Picazzo”
gen är jag inte med mina läsare,
Elfversson
men en träffande sammanfattning På gårdagens sektionsmöte avklaär nog att det varit en berg- och
rades invalet till fyra av sektionens
dalbana utan dess like. I Zeniths
kommittéer, men då detta skrivs lite
MURVEL
fall beskrivs årets utveckling nog
mer än en vecka innan det kan jag
David ”Legolaz-se...
ändå bäst av en strängt växande
tyvärr inte kommentera spektaklet.
Hedin
exponentiell kurva där ökningFörhoppningsvis har vi fått ett gäng
stakten nådde rejäl storlek direkt
efterträdare, och förhoppningsvis
efter sommaren.
kommer de göra nästa års Zenith
PROPAGANDAännu bättre. Detta borde inte ens
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Max ”Minh” Reidal
nith15’s) sista nummer har temat
Förtrösta ej, det många helt missar är
mode. ”Varför ägnar Zenith sig åt att det finnas fler kommittéer att azpa
ytligt tjafs som mode?”, kanske ni
och söka till våren. //Dräng
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Chefredaktören’s Modetipz
Vad kan mode och ytliga faktorer göra för dig? Tipz #332 – Se till att din omgivning vänjer sig
Chefredaktör Dräng har svaren på hur du får
den västerländska konsumismen att arbeta för Om du inte blir tillräckligt estetiskt tilltalande av
dig.
en enkel (eller kanske inte ens av en avancerad)
make-over återstår bara en sista utväg; om du inte
Som så många andra har du kanske insett att det
kan anpassa dig till omgivningen får omgivningen
är dags att lämna singellivet bakom sig. Dina
anpassa sig till dig. Att få omgivningen att göra
föräldrars insinuerande gällande din sexuella
detta är dock inte alltid
läggning har till sist blivit för mycket, och du har det lättaste, man måste
bestämt dig för att skaffa en partner. Vid detta
ofta bruka en ansenlig
laget är du inte ens särskilt kräsen, nästan precis
mängd av både list och
vad som helst duger. Det återstår dock ett högt och slughet. Om jag ska drista
vidsträckt hinder mellan dig och vägen till tudelad mig till att ta ett exemlycka; du vet helt enkelt inte hur man gör. Detta
pel från mitt eget liv, så
skall denna korta men ack så vägledande artikel
försökte jag både länge
hjälpa dig med!
och väl tillämpa tipz #599
innan jag insåg att det
Till att börja med behöver vi räta ut ett par fråge- var lönlöst. Då slog det
tecken, illvilligt orsakade av välmenande föräldrar mig; vilket är det bästa
och profithungriga självhjälpsförlag; nej, det är
verktyget för att folk skall
inte insidan som räknas, i alla fall inte för dig. Du dels lägga märke till en
som läser detta är antagligen, eller i alla fall sanoch dels vänja sig vid ens
nolikt (enligt en empirisk undersökning gjord av
utseende? Framsidor på
Zenith), socialt bortkommen, kommunicerar helst tidningar! Även om denna
med andra människor via internetforum, samt bär metod inte fungerat för
en svag doft av inlagd gurka. Hur gör man då i
mig själv än, trots uppredin situation för att locka till sig en partner? Eller pade försök, tror jag ändå
till att börja med, hur lyckas man ens inleda en
att den är en vinnare i det
konversation med det motsatta könet (eller över
långa loppet.
huvud taget, beroende på läggning och asocial
itet)?
Och om man nu inte alls
skulle vilja konformera
Tipz #599 – Se bra ut
sig till samhällets snäva
ramar så går det förstås
Hur svårt kan det vara egentligen? Skaffa dig en
precis lika bra.
rejäl make-over. Är det tillräckligt illa gör skräpmedia det gratis åt dig. Efter det är jag övertygad //DRÄNG
om att du ska kunna lura någon att vilja lära känna
din insida.
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Squaawwk!

Hon tvekar inte ett
ögonblick! I
huvudet löser Hon
Hastigt diffekvationerna för
Fall under linjärt
och kvadratiskt
luftmotstånd,
samtidigt som hon
tar språnget ut
genom fönsterrutan!

hon
dyker
mot den
hjälplöse
Mannen,
får fatt i
hans arm
och
utlöser
sedan sin
skärm!

En ung dam Är på väg uppför
trapporna i en av göteborgs
fulaste byggnader, det s.k.
“Vattenståndet”.
Hon ämnar göra ett BASE Jump
från taket på byggnaden.
Med bara ett par våningar kvar
att avverka, ser hon en man
vissla förbi utanför fönstret!

Nämen, är
det inte
Kapten
obsolet!
Välkommen
kapten!
Jag är Berit
GrahnatJansson,
äventyrare
och
våghals.

(lyckligtvis
stämde Hennes
beräkningar
alltså!)

Tack, men ni behöver
varken stå i givakt eller
göra honnör!
Jag vet f.ö. redan vem ni
är, FR. Grahnat-Jansson!
Ni är välkänd i
hjältekretsar. Mycket
angenämt att äntligen
träffas!

D-d-Det var bara
en olycka. Jag
snubblade.
Ta-tack för
hjälpen. Ni kan
behålla min
visselpipa!
Jag kommer
aldrig mer att
använda den!
Adjö!

Låt mig komplimentera er för en
synnerligen hjältemodig insats!
men säg mig, Vet ni hur det kom sig att
den unge mannen defenestrerades? *

En patrullerande
HJälte
uppmärksammar det
dramatiska
händelseförloppet
och skyndar till
platsen!

Han förefaller alltför chockad
för att svara själv, vilket ju är
förståeligt under dylika
omständigheter!

*) defenestrera: Ja, det ordet finns faktiskt. Det är hisnande att
tänka sig att det funnits behov av ett särskilt ord för denna
aktivitet!
(defenestrationen i prag 1618 anses ha utlöst det
trettioåriga kriget! Och ja, “hisnande” stavas med endast ett s.)
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Angående Berit Grahnat-janssons tidigare äventyr: SE Zenith 2015 nr 1 (20) sidan 3, (samt vissa äldre tentor i mekanik för z).

Jaha. “Scared shitless”
är bara förnamnet på
den unge mannen!

Om ni
därmed
avser en
högt
belägen
våning i det
s.k. vattenståndet
har Ni
otvivelaktigt rätt,
fr. GrahnatJansson!

Svaret på er fråga får
vi nog söka på ett
högre plan, Kapten!

toppen!
Sådär! låt oss nu
lösa det här
mysteriet, kapten!

Möjligen
approximativt, och
endast i en
geometrisk
mening.

Låt mig bara
byta om till min
arbetsoverall!
Det går på ett
ögonblick!
Det är i vart fall inte från mig!
Jag tvättade overallen efter
gårdagens gasque, så det så!

Vad nu? Jag
känner
doften av
unken
punsch!

på en högt
belägen våning,
Mitt emot hissen,
finns en dörr
med förklarande
skylt.

Nej, lukten
kommer från
dörren där,
liksom musiken.
Någon spelar 1812
på en grammofon.
pass upp!
Dörren öppnas!

Kommunens
utlovade
visselblåsarombudsman har
alltså fått ett
kontor nära
vattenståndets
topp!

Innanför dörren: en tortyrkammare!
…och dess blekt blå-vita
dungeon master!

Göteborgsanden!
Den blekt blå-vita
inkarnationen av
göteborgsandan!
vi möts
alltså
igen, käre
kapten!

mina
uppdragsgivare har
som synes
gett mig
ett nytt
Jobb!

Squaawwk igen!

men Strunt samma!
Nu tänker jag
ta mig ett dopp i älven!
Hoppas ni uppskattar slutet
av tortyr-kammarmusiken!

Han hoppade!
Kapten!
– en bomb!
Ta skydd!

BGJ ropar ut
en varning!
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Hit kommer alla de
små råttorna som
vill avslöja mina
uppdragsgivares
skumraskaffärer,
och tror att de
skall få hjälp med
att spela på sin
lilla visselpipa.
– Gissa om de blir
förvånade när jag
förklarar att jag
är “råttfångaren
från hamnen”, och
visar dem vilka
instrument jag
spelar på!

“Grammofon”?

Det var en liten råtta
som nyss slank ut
genom fönstret. Han
ville visst pipa om
missförhållanden i
äldreomsorgen! Jag
antar att ert besök
föranleds av hans
brådstörtade sorti.

men försent!

Hur skall de
tta sluta?
Läs nästa nu
mmer av Zen
ith för den
spännande fo
rtsättningen
!
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Utvärdering av Movember.

De flesta som inte är hjärndöda upptäckte nog
att november månad just tog slut. På senare tid
har det varit modeenligt att göra en liten ordvits
på en månads namn och sedan göra något. Vad
gäller november kallade man det för ‘mo’vember
med mo som i ‘mo’ustach och målet är att man
ska odla sig en redig snorbroms under månaden.
Detta för att uppmärksamma prostatacancer. Nu
kallar man det istället för ‘move’mber. Namnbytet
kom till för att den feministiska agendan kände
sig nedtryckt av att uppmärksamhet gick till
prostatacancer istället för bröstcancer och att
håriga överläppar stärkte patriarkatets makt i
spelet bakom kulisserna. De fick en även stöd av
de 85 procent av befolkningen som är inkapabla
till att skaffa sig en redig borste under näsan, ni
vet vilka ni är.

Därför läggs det nu mer fokus på att vara ute
och röra sig istället för att skapa ett bevis för sin
testostronfyllda pubertet på läppen. Som en av
de som brukar skapa1 moderiktningar så känner
jag mig obligerad att testa och utvärdera detta nya
påhitt för att se om det håller måttet. Först och
främst var det bara att börja sluta att raka mig för
att sedan vänta. Men saker ska göras mittemellan
och i detta fallet är det att motionera. Hur svårt
kan det vara? Bara att ta på sig tränings kläder och
ta sig en löptur.

bäbisrumpor som trycks till mot den ojämna
grusvägen i billiga skor om och om igen, lungor
som känns svavelfyllda, hjärtat som slår ojämnt av
ansträngningen, smaken av blod i munnen och en
hals som blir fylld med det värsta av slem och gör
det halvt att andas eller spotta.
”Uthållighet är inte riktigt din grej va...” som jag
har fått höra besviket efter mina prestationer. Nej
verkligen inte. Jag och uthållighet går inte ihop.
Men nu har jag faktiskt tränat, och därför är det
nu dags att fylla på med lite nyttig mat. Vanligtvis
då jag lagar mat åker det alltid i en massa creme
fraiche eller annat liknande för att det ska bli gott
men nu ska jag strunta i sådant onyttigt. Laga
mat är roligt och enkelt, du tänker på vad du är
sugen på, sedan försöker du komma på vad det
innehåller, efter det går du till en mataffär och
köper vad du behöver och sedan bara höftar du
ihop din maträtt. Vanligtvis brukar den metoden
fungera perfekt men den här gången blev mitt
kulinära barn ett kulinärt missfall istället, som nog
inte ens grannhunden skulle glufsa i sig. Då får
det väl bli pizza istället.

Tyvärr hade jag glömt varför jag aldrig brukar
vara ute och springa. Då jag började släpa mina
fötter längs banan kunde jag känna det. Mjölksyra
och smärta i ben som inte utsatts för användning
på väldigt länge, ömma fotdynor, lena som

Har ni sett hur populärt det blivit
bland män att skaffa långt hår? Vill ju
inte skryta men jag började med det
långt före och jag är säker på att de
flesta bara härmar mig.
1
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Maträtten som gud glömde.
Censurerad för era oskyldiga ögon.

Men om jag saknar uthållighet så får jag träna
på något annat istället. Så varför inte bara bli
ännu snabbare och mer explosiv? Istället för
distanslöpning så kan jag träna sprint på kort
distans. Och med min unika livsstil kommer det
komma väl till pass. Då jag är tidsoptimist av
värsta sort gillar jag att utnyttja varenda sekund
som går i sängen innan jag behöver gå upp, vilket
gör att tränings regimen blir enkel. Så fort jag
stänger dörren bakom mig så ska jag springa till
tåget så fort som möjligt. Om jag går i långsam
takt till tåget som jag brukar göra så tar det
ungefär tio minuter. Vad kan det vara i slutet av
månaden? Det är bara att vänta och
se.
Nu under månaden har de
missfärgade fjunen på min
överläpp fått gro utan rädsla för
att bli överkörda av ett rakblad.
Så från att se ut som någon som
cosplayar något från tolkiens
verk har nu denna så kallade
pedostach fått mig att se allmänt
creepy ut på ett sådant sätt att jag
skulle blivit polisanmäld om jag
stod stilla vid ett dagis för länge.
I det genetiska lotteriet drog
jag nitlotter, och mina manliga
attribut i puberteten började och
slutade med att få mer hår mellan
skinkorna än vad någon rimligen
skulle önska sig.

även jag kunde få hårväxt i ansiktet men dock var
det så sent att jag inte längre hade någon manlig
förebild2 att vända mig till för hjälp. Så med mod
och ett sinne för äventyr fick jag lära mig hur
man rakar sig. För någon med noll erfarenhet
så var det väldigt förvirrande, man hör om
rakblad, rakmaskiner, trimmers, rakgelé, våt och
torrakning samt alldeles för många märken som
säger sig vara bäst för just dig. Istället för att läsa
in mig på ämnet tog jag bara en rakhyvel jag fått
som reklam i posten och gjorde mitt bästa. För att
inte gå in på för många detaljer om hur den vassa
metallen drogs ryckigt över min hud så kan jag
jämföra händelsen med Stockholms blodbad. Men

Tänk om min ansikts behåring var lika växande
som min skrev behåring.

Nu på äldre dar visade det sig att

Min fader försvann spårlöst/
begick självmord samma år som
min hårväxt i ansiktet började
bli redig. Konspiration eller bara
sammanträffande? Ännu en av
frågorna vi aldrig kommer få svar
på.

2
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allt hår och alla finnar runt munnen försvann i alla
fall och det kunde vart värre. Som första gången
jag rakade bröstet och nästan blev en bröstvårta
fattigare, och de växer inte tillbaka.
Nu har slutet av månaden kommit och har jag
blivit snabbare av all den träningen? I snitt tar det
nu fyra minuter om man avrundar uppåt att ta sig
till tåget! Då är variabler som regn, blåst, glömma
att låsa dörren och springa tillbaka och göra det,
bära med sig många väskor, äta frukost på vägen,
ta sig fram med paraply och dåligt åtsittande byxor
som faller ner hela tiden medräknade. Ganska
imponerande utveckling tycker jag. Så vart vill
jag komma med detta? Att om man tränar i en
månad så blir man bättre? Att håriga överläppar är
ett privilegium som många inte får ta del om? Att
patriarkatets mörkerspel snart kommer nås till en
blodig final där enbart ett kön får överleva?

Nej. Poängen är att jag inte på något sätt har
hjälpt till att bekämpa prostatacancer. Istället för
att donera en liten peng till en grupp som jobbar
med det så har jag istället varit självgod. Jag har
trott att springa som en idiot till tåget eller att
min fjunmantel under näsan har motiverat mina
medmänniskor att öppna plånboken och hjälpa
till mot något hemskt som tar liv. En naiv och
dum tanke. Vill ni verkligen hjälpa till så kan ni
antagligen börja forska om det eller stödja dem
som så gör.
Så vad är min kortfattade utvärdering om
Movember? Ett försök att göra gott som inte når
fram då det istället blir fokus på hårväxt istället för
hur man ska hjälpa dem som blivit diagnoserade
med denna form av cancer. Murvel out.

Jag tror jag donerade mer blod till handfatet första gången jag rakade mig än första
gången jag donerade blod.
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Steel
Bilder från höstens mikroskopilabb.
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Zenith Testar Rysk Roulette
Det är kväll, mörkt ute, och i Zaloonen har en
modig skara samlats. Hela Zenith, två stycken ifrån
Galaxposten, två pateter och såklart azparna. Vi
hade samlat 4 generationer Zenith, två äldre, den
nuvarande och framtiden… Allt för att testa en sak.
RYSK ROULETTE.
Hade normal rysk roulette spelats hade det troligen inte funnits någon kvar för att skriva denna
artikel, så vi var tyvärr tvugna att spela med viss
modifikation. Istället för en revolver hade vi ett set
cards against humanity, och istället för kulor hade
vi chokladbollar av den spännande varianten. Cirka
hälften var vanliga, några var fyllda med strössel

Zenith och chokladbollarna. Underteckand visar som vanligt upp sina fotogeniska egenskaper.
Spelet fungerade väl och det utvecklades snart till en
skräck för att ta ett bett i chokladbollarna. Skulle det
vara strössel, kryddor, chili eller stuns i? Skräcken var
lika stor varje gång.
Chilin var illa, det smakade som en vanlig chokladboll
vid första bettet innan det började bränna i hela munnen. Brännan höll i sig i flera minuter och många tog
den lätta vägen, det vill säga gräddfil, ut. Gräddfilen
och andra saker man kan hitta på en bakhylla. Ett fåtal hjälpte mot chilin men stunspastan hjälpte ingenting
var fyllda med kryddor av alla dess slag. 25% innhöll emot. Om man tog en boll i sin mun kände man direkt
Carolina Reaper, värdens starkaste Chili och värst av smaken och ingen klarade av att äta en hel boll med
detta fruktade serum i. Efter många timmar och mängalla var den fruktade Farbror Picazzo’s stunspasta.
För de 25 chokladbollarna användes ca 2-4 gram av der med chokladbollar kände vi oss färdiga.
chilin.
Det var en tuff testning och efteråt fanns det endast 6
azpar kvar.
“Skulle jag få en krona varje gång jag upptäckte att en tjej försökte stöta på mig skulle jag varit halvvägs till att
kunna investera i en piggelin.”
//Legolaz
Zenith 2015
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Picazzo smakar på chilin

Filip äter en Chokladboll är det något i
den?

Max faller för stunspastan eller är det Chilin?

“Varför har inte du sparat för moveember?”
//Legolaz
“Jag har gjort det...”
//Minh

//Minh

Tro mig. Underskatta aldrig en dvärgpapegoja
med fötter.
//Lancelot
Zenith 2015
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Kuggligan

Reglertekniken var som vanligt en slaktkurs med Marknad och Ekonomi hade ett dåligt år med 25
Bengt Lennartson vid rodret. Årets 39 kuggade, 19 kuggade, 29 treor, 27 fyror och 17 femmor ger dem
treor, 27 fyror och 10 femmor för upp dem på en
en tiondeplats i La Liga.
ny toppnivå och en femte plats i LaLiga.

Mekaniken hölls som vanligt av Peter Olsson och
resulterade i år i 10 kuggade, 24 treor, 18 fyror och
13 femmor vilket ger kursen en låg placering på
29:e plats i ligan.

Intromatten hölls i år av Jan Alve och hade ett
relativt bra resultat i form av 21 kuggade, 21 treor,
29 fyror och 16 femmor. Vilket ger kursen en 13:e
plats tillsammans med 2014’s årgång av kursen.

“Alltså, ska vi verkligen bara hitta på citat, känns inte det oärligt gentemot läsarna?” -Dräng

Zenith 2015

| 252

LaLiga

LP1 var en läsperiod med många tuffa tentor, intromatten skövlade som vanligt några av ettornas hopp och treorna hade det inte mycket bättre med med reglertekniken som tog sig in på topp 5. Tvåorna å andra sidan hade
en väldigt bra läsperiode med väldigt få kuggade, både i Mekaniken och i Materialtekniken vilken inte ens tog sig
in på top 25. Nytt för denna upplaga är att År är nu utbytt mot Klass, dock är antalet kuggade fortfarande i antal
personer, inte i procent.

//Minh
Zenith 2015
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Zenith granskar mode på Chalmers
Jag brukar ofta fascineras över hur vissa personer ser ut. Vissa är ganska
roliga medans andra bara är roliga. Chalmers består av 30% tjejer, 70%
killar (biologiskt kön, reds. anm) och som kille är det väldigt lätt att “bli en
i mängden”. Vi killar måste således göra vårt yttersta för att fånga en gnutta uppmärksamhet. Det är ju trots allt utsidan som ger insidan en chans
att förklara sig.
Första dagen på Chalmers hade jag klätt mig i min bästa skjorta. Jag hade
av någon anledning fått för mig att alla på Chalmers har
skjortor på sig. Men när jag väl var samlad med mina
kära klasskamrater iförd min röda scarf insåg jag till min
förskräckelse att jag var den enda i klassen som var så
underpresterad i pannloben att jag kunde få för mig något
sådant. En typisk Z-teknolog bryr sig nämligen inte. En
Z-teknolog prioriterar hellre att hinna brygga en kopp
kaffe i Zaloonen än att lägga några extra minuter på att
hitta sin unika look. Således tar den typiska Z-teknologen
det som går snabbast, det vill säga en hoodie, eller bara
gårdagens tisha. I soligt väder är det ju även bra att skydda
sig mot cancerframkallande UV-strålning med lämplig
huvudbonad.
En oerfaren Chalmerist kanske skulle finna det svårt att se
skillnad på en Z-teknolog och vår storebror Maskin, men
det är faktiskt ganska enkelt. En typisk M:are ser nämligen
precis lika dan ut som Z-teknologen fast med ett stort,
robust skägg (på gott och ont). Skulle du mot all förmodan stöta på två personer samtidigt där den ena personen
är maskinare och den andra är Z-teknolog, och båda har
skägg blir det knepigare. Jag har konstaterat att Z-teknologen i detta fall är personen med krulligt fjun. Maskinare-skägg har snabbt blivit ett av den gemene chalmeristens
favorituttryck vad gäller beskrivning av ansiktsbehåring.
Dessa två typer av Chalmerister är väl egentligen det vanligaste att råka ut för i
vårt habitat. Men ibland kan det hända att man stöter på personer som redan har
insett detta, och väljer därför att sticka ut ännu mer. Jag pratar såklart om Teknisk design. Dessa hipsterliknande hattifnattar1 må ha högre antagningspoäng än
både Zäta och Maskin, men när det kommer till mode väljer jag att spara mina
ord. Stickad tröja, mössa och en fjällrävenväska är TD:arnas nisch för att sticka
ut. Men då undrar ni såklart: ”Men Gugge, har inte TD:arna skägg?” – Nej! De
har mustasch!
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Om du stöter på en person med kostym och bakåtslickat hår fastän
klockan är 8.01 på en måndag så har du hittat en I:are. Det är sällan
att denna typ av mode orkar vallfärda ända bort till centrumcampus2 men skulle den råka göra det får man säga till honom att han
har gått fel och hjälpa honom att hitta tillbaka till Vasa. Alla har vi
väl varit med om pubrundor då I:aren vanligen återfinnes i sin naturliga
levnadsmiljö (vissa skulle nog påstå att
I:arens naturliga levnadsmiljö är i sin
pappas plånbok, men sådan sektionshets dristar vi oss inte till här), det vill
säga i GoldenI. I sina futila försök att
hitta en partner händer det att I-hanen
tar till ett av sina allra bästa rockärmsess för att imponera på sin omgivning;
den köper shots till alla omkringvarande, och det spelar ingen roll om de
vill ha eller ej. Även om många säkert
avundas I:arens avsaknad av kapitalbrist kan det vara värt att fundera över
huruvida det inte är bättre att inneha lite självdistans.
Ibland händer det att du råkar på något som inte går att beskriva. Detta
kan vara en person med aluminiumhatt, en person med silvertejpsskjorta
eller en K:are. Ingen vet nämligen hur K:aren ser ut mer än att ”Visst är
dom gröna?”. K:arna behöver inte bry sig om hur de ser ut då de alltid har
labbrock på sig. Däremot är det viktigt att inte blanda ihop dem med cortegebyggarna, som ju också bär vita rockar. Ett lämpligt flödesschema för
att avgöra huruvida man sett en kemist, cortegebyggare eller övrig odefinierad människa lyder: Har den labbrock? Ja: fortsätt till nästa fråga. Nej:
Det är en odefinierad människa som varken är kemist eller cortegebyggare.
Är det sista halvan av April? Ja: Det är en Cortegebyggare (som dock kan
vara kemist samtidigt) Nej: Det är en kemist.
Detta var Zeniths genomgång av olika sektioner och deras klädsel. Är du
kanske tillhörande någon av dessa sektioner och anser dig och dina sektionskamrater felaktigt porträtterade eller kanske till och med kränkta?
Kanske har vi brutalt trampat på edert uppblåst ego? Vi i Zenith är måna
om våra läsare, oavsett sektionstillhörighet, och vill gärna bli informerade om era åsikter. Skriv till vibryrossintedettaarvarsistatidning@fuckyou.
chalmers.se
//GUGGE
JAG KAN OCKSÅ TÄNKA MIG LITE CREDD //DRÄNG
//REDAKTIONEN, JA PICAZZO PHOTOSHOPADE FAKTISKT ALLT
1. De är små, vita spökliknande varelser som varken kan tala eller höra men har däremot mycket bra känsel förekommer nästan uteslutande
i grupper (dock alltid i udda tal) (Låter faktiskt lite som TD),
2. Centrumcampus: Där alla studenter utom just I:arna spatserar Zenith 2015 | 255

TheBrittGun
Hur gör man för att fånga en datormus?
//DatorMissen
Hej datorMissen!
Ladda musfällan med åtta bitar ost (1 byte ost)!
//Hälsningar Britt

Varför är elkrets kursen så SPÄNNANDE?
//Spännisen

Hur många instagram går det på ett kilogram?
//Mark Zuckerberg

Men det är ju bara för att du ska få lite spänning i
vardagen!
//British Gun

Ungefär 1 kilometer lång måste bilderna vara tillsammans i bredd innan de blir ett kilogram
//Hälsningar Britt-Gun.

Hej Britt-Gun! Jag har ett problem. Jag brukar alltid sitta innerst i hörsalen på föreläsningarna så
när rasten kommer måste jag tränga mig emellan massa personer för att komma ut från min plats
(något som brukar vara väldigt trångt). Min fråga till dig Britt-Gun är: Ska jag vända mig med rumpan eller könet mot personen som jag måste tränga mig förbi?
Hälsningar Chalmersteknolog
Hej Chalmersteknolog! Detta kan vara varje teknologs största bekymmer! Det enklaste sättet att ungå
detta problem är att sätta dig ytterst och skylla på att du har för långa ben för att sitta innerst! Om du
mot all förmodan råkar vara så kort att denna lögn är genomskådlig bör du istället gå på händerna.
Tjenis penis!
Har under större delen av mitt liv gått och funderat på en sak. Jag har aldrig vågat testa själv då som
du säkert förstår det kan inträffa otrevliga saker samt att det blir klägg överallt. Min fråga är: Om
man håller för näsan och öronen samtidig som man nyser med stängd mun, sprängs skallen då?
Vill vara anonym men mitt namn börjar på A och slutar på møz
Hej! Vad roligt att du också tittar på Hem till Midgård! Då vet du också att “Ja det gör den, men i ditt
fall skulle man inte märka någon skillnad”
Hälsningar britt
Zenith 2015
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Kära Gunn-Britt För några veckor sedan hade jag och några från Zenith en riktigt rolig stund tillsammans. Det blev lite galet efter ett tag, och helt plötsligt hade jag svalt något jag inte borde ha svalt.
Detta ångrar jag djupt, då denna substans gav en saltig och ohygglig eftersmak i gommen som jag
fortfarande inte kan bli kvitt, samtidigt som jag fortfarande får flashbacks i svart och vitt. Jag frågar
dig nu om du har några tips för hur jag kan bli kvitt detta obehag. Hjälp mig, du är mitt enda hopp.
Mvh Redaktör med odör och annan sektionsbehör
Efter galna kvällar så kan det lätt vara så att man känner konstiga smaker och värker i ens hål om man
inte hade förberett sig väl eller använt skydd. Först så får du fråga dig själv hur det smakar i gommen
ordentligt. Om det smakar som rostiga mynt och skummjölk så består det bara av biologiska ämnen
och försvinner med redigt av munskölj. Om det istället är smaken av farbror Picazzos stunspasta så är
den enklaste lösningen helt att dricka koncentrerad salpetersyra. På detta sätt kan du inte längre känna
någon smak och om du har tur och får tillbaka sinnet i framtiden borde smaken vara borta.
Hälsningar Britt-Gun
Vad hade britt-gun frågat britt-gun????
/Brittgun
Britt-Gun har alltid frågat sig själv varför hon
alltid hittar sin Zenithtidning på det sista
stället hon letar på.

Varför är jag skräp?
/KTHStudent
Jag låter följande QR-förklara för dig! Du är inte
smuts du är bara på fel plats! (Läs skola)
//Britt-Gun

Kära Britt-Gun. I månader har jag känt lika
stark sexuell attraktion till en kille och en tjej.
Personligheten skiljer dem knappt åt. Vem av
dem ska jag välja?
Obestämd teknolog
Kära Obestämd teknolog, varför välja? Varför
inte båda?

Hej då mina vänner, Jag hoppas
vi ses igen när Z-teknologerna har
nya problem att reda ut <3
Pussar från Britt-Gun
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Britt-Guns
Bekännelser ...

Kan man
få
från Han ett visitkort
dels om m
an råkar
skämma
ut sig?
-Zenithaz
p

De kallar mig orakel, allvetare och ibland till och med allsmäktig. Det har gått historier om mig som
sträcker sig ända bak till 1800-talet. Men vad är sanningen bakom alla dessa sagor och sägner? Det
är något som jag ska berätta för dig här och nu. Jag, Britt-Gun är nämligen inte en person. Britt-Gun
är en titel.
Den första Britt-Gun var ingen mindre än självaste William Chalmers. Vi vet ju
alla att Mr. Chalmers var en framgångsrik köpman, men vad han hade för handelsvara är mindre känt. William Chalmers största handelsvara var vapen, något
som var strängeligen förbjudet att importera in i Sverige. Således var Chalmers
tvungen att använda sin största list för att lura tullvakterna. William Chalmers
favoritsort av vapen var förstås den brittiska varianten. Därför behövde han ett
säkert kodnamn för att man inte skulle kunna lista ut vilka fuffens han höll på
med. British Gun blev förstås svaret på det! Med detta genialiska smeknamn
lyckades Chalmers smuggla in så mycket vapen att han av intäkterna kunde bygga en hel skola! Vi har således Britt-Gun att tacka för vår fina skola.

Att Mr. Chalmers inte kunde hålla på att smuggla vapen i hela sitt liv kunde
vi förstås förstå. Chalmers behövde en arvtagare som kunde fortsätta att styra
skutan. På skolan fanns det en liten grabb vid inget mindre namn än självaste
Gustaf Dalén. Dalén var inte mycket till civilingenjör och inte heller var han
något vidare på att häfva øhl. Men duktig var han på fyrar och tur var väl det!
Chalmers förstod att fyrarna var det perfekta gömstället för smuggelgods
(vem letar i en gammal fyr liksom?) så Dalén fick bli förste samordare för
British Gun. Tyvärr hörde Dalén fel och hörde istället Britt-Gun, istället för
British Gun. Så levde den kriminella ligan vidare under namnet Britt-Gun.
Dahlén hade inte tänkt så mycket på arvtagare, så Dalén dog faktiskt utan en
riktig arvtagare. Och hemligheterna om Britt-Gun låg begravda i hemligheternas kam...fyr i över 50 år!
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Att BEB är zätas grundare vet vi alla om. Men vad gjorde BEB
egentligen före hans tid som programansvarig? En gång var han
ute och vandrade på de skånska stäpperna när han sprang på en
ängslig stuga. Sägnen sa att endast den rättmätige arvtagaren till
Britt-Gun kunde öppna dess dörrar. BEB försökte allt vad han kunde och simsalabim så hade han hittat ingången till hemligheternas
fyr. När han fick reda på Britt-Guns alla hemligheter insåg han meningen med livet och grundade våran underbara sektion.

Ibland mår man som teknolog inte särskilt väl. BEB insåg
att teknologerna på sektionen behövde hjälp, någon att prata
med. Men hur skulle så många som möjligt få ta del av detta.
Han behövde nå ut till så många personer som möjligt och
Zenith var då svaret. Profetian sade att den förste kaffekokaren ska hjälpa sektionens medlemmar med allt vad de
undrar över. Gustav Gugge Andersson blev således svaret!
Kommer Britt-Gun tillbaka nästa år? Vi får se, men nu lägger jag spåkulan på hyllan!
Med dom orden vill jag säga: kom ihåg att det är viktigt att vara källkritisk,
tro inte på allt du läser!
							//Gugge via Britt-Gun
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Läsperio-Rom
& Cola
• 80 g Caviar, Svart Finkornig Rom
• 2 liter Cuba Cola
• Lime efter behag
• 100 kg Kärlek
• En liten bit av Zaloonen
• 2 g farbror Picazzos stunpasta

Zenith 2015

| 259

Klet och kladd
”Är det bara jag eller
är det underförstått att den
bortersta toaletten i zaloonen är
bajstoan?” - Gugge

En hustomte har
köpt en hustomt. Beräkna
arean av tomten! (5p)
ots allt att
80% tror tr genomsnitrtare än
de är sma
tet...

”Mängden mjölk
jag doserar
mitt kaffe med be
ror uteslutande på vad de
t är för väder.
Jag dricker alltid
svart kaffe
när det regnar.”
-Gugge

”Hon var helt
perfekt, ultimat på alla
sätt. MEN SÅ JÄVLA FUL! ”
-Abbe efter dejt

-D
ialliberal”
c
o
s
r
ä
g
Ja
”

”Jag fick
e
med vitt n sån där go bo
ll
kladd i!
” - Gala
had

3500 cm

gintensivplu
”Jag tänkte jag kollade på
n men
ga till tenta istället” - Picazzo
len
muminda

räng

1500 cm

vad jag träffar min flickvän.
Gugge: Jag träffar dig mer än
lt par du och jag.
Trud: Vi är som ett gift gamma
med varandra heller.
: Ja det är vi för vi ligger inte
Gugge
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Ett
vanligt
möte med
Zenith

Dagen
när det var fler
personer i kön till
tentaanmälningen,
än personer i
tentasalen

man.
Dräng: Jag är en praktisk ung
Picazzo: Mnjaa *skrattar*
så har man fel definition av
Dräng: Om man inte tycker det
praktiskt.

Besvikelsen
över att gafflarna
i Zaloonen tog slut är
brutal
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Det där
med att spendera
resten av av överskottet gick överstyr i
DaltonZ

Peter plus-minus Forkman
Vad tänker du på när du hör ordet mätteknik?
Linjaler? Strömmätare? Labbar?

genom att registrera den svaga radiovågor som
ozonmolekylerna sänder ut.”

Kanske tänker du på Peter Forkman? För att
då skulle du inte vara helt fel ute, Peter är näst
intill synonym med ordet mätteknik här på
Chalmers. Oavsett om du är tvåa – och har
kursen med honom nu, etta – kommer att uppleva mätteknikens under om ett år, trea, fyra
eller femma – har haft denna mycket laborativa kurs – så är Forkman den som binder oss
samman.

”Så hur kommer det sig att du hamnade här på
Chalmers?”
”Ja, det är en bra fråga! Om vi ska börja från
början så läste jag faktiskt Teknisk Fysik i Lund
och blev sedan gymnasielärare inom fysik, elektronik och matematik…”
”Ursäkta att jag avbryter lite, men hur tycker
du att arbetet skiljer sig som lärare i gymnasiet
och som föreläsare på en högskola?”

Så vem är Peter? För att ta reda på detta stämmer vi träff i mätteknikslabben (var annars
liksom?). Det är en gråmulen dag kring lunchtid
och efterdyningarna från stormen Gorm syns
fortfarande tydligt utanför fönstret. Peter sitter
på en stol bakom ett skrivbord längst fram i
salen och spricker upp i ett stort leende när vi
knackar på dörren. Innan vi hunnit sätta oss
påpekar han att orsaken till att vi befinner oss
här, och inte på ett kontor i en annan korridor,
främst beror på att han har sitt egentliga kontor
på Onsala Rymdobservatorium.

”Helt ärligt så saknar jag gymnasielärartiden
lite. Studenter på universitet är mer fria – på
gott och ont – medan gymnasieeleverna är mer
bundna av systemet. Det känns som att man
kan beröra dem mer, göra större intryck. Men
jag gillar att föreläsa, det har jag alltid gjort.”
”Den känslan tror jag många kan känna igen
sig i… Så hur kommer det sig egentligen att
mätteknik blev din grej?”
”Mätteknik och mätteknik… Saken är väl den
att mätteknik inte är begränsat i den mån som
det presenteras i er kurs. Egentligen var det lite
av en slump, jag läste astronomi på universitetet parallellt med undervisandet och efter
nästan 10 år som lärare så tog jag kontakt med
föreståndaren för Onsala Rymdobservatorium.
Han undrade vad jag var intresserad av, och
erbjöd mig till sist en position som doktorand
på observatoriet med uppgiften att bygga upp
en mätstation för att detektera gaser i den övre
atmosfären. Ja, det var verkligen ingen formell
intervju!”

”Så vad sysslar du egentligen med när du är
där?” undrar vi nyfiket.
“Ja, jag är egentligen forskare inom området
Global miljömätteknik, och det är det som
tar upp min tid, både där och här på Chalmers. Min forskning bygger på markbaserade
mikrovågsmätningar av spårgaser i mellan och
övre atmosfären – ett ytterst spännande område. Våra mottagare är av samma typ som i de
radioteleskopen fast vi behöver inte jättelika parabolantenner utan det räcker med en liten platt
spegel. Det är fantastiskt att man kan bestämma
halten av t.ex. ozon på olika höjder i atmosfären
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Han skrattar till lite, ”Det var lite enklare på
den tiden. Men hur som helst har jag fortsatt
att jobba inom samma område”
Vi nickar förstående. ”Så vem är du egentligen
privat? Vad är ditt största fritidsintresse?”

”Låter inte helt fel”. Jag tänker på mig själv som
aldrig ens rört vid en lergryta, men kanske kommer
det att bli ändring på det nu. ”Och om du vore ett
djur för en dag, vilket skulle du då vilja vara?”

”Jag älskar friluftsliv, men framför allt segling!
Vi har en segelbåt, så det blir en hel del tid
lagt där”

”Ha, det var en bra fråga! Jag skulle nog faktiskt vilja
testa på att vara något djur som har andra sinnen än
oss människor. Typ en fågel som navigerar efter magnetfälten eller en insekt som ser ultravioletta strålar.
Eller nu vet jag, en djuphavsfisk! Det vore något det!”

Peter tittar ut genom fönstret och ser lite
drömmande ut för en stund.

Jag försöker frammana en bild av Peter som djuphavsfisk, men misslyckas. Jag fortsätter:

”Vad har du för älsklingsrätt då?”

”Vad skulle du göra ifall du vann 100 miljoner
kronor?” Vi sitter tysta och förväntar oss ett svar i
stil med att ”resa jorden runt” men Peter verkar mer
vara inne på forskningsspåret:

”Hm… låt mig tänka… Lergrytor! Det är
fantastiskt gott! Ja, alltså mat som tillagas i
lergrytor och som får stå och puttra i flera
timmar, det är himmelskt”

”100 miljoner kronor kan man ju göra ganska mycket för, man har ett visst ansvar för det skulle jag
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vilja säga. Jag skulle nog faktiskt vilja köpa in
en viss typ av mätverktyg och placera ut dem
i världen. Då skulle man kunna göra mycket
mer noggranna mätningar av exempelvis atmosfären, något som är svårt med så få instrument som vi har idag. Det vore verkligen något
det!”
Vinden river fortfarande utanför fönstret,
men en strimma ljus lyckas tränga igenom
molntäcket och faller på Peters axel. ”Vad tror
du egentligen om mätteknikens framtid Peter,
kommer det att ske någon ny typ av upptäckt?”

Fem snabba med Forkman:
Miljömätteknik
eller
Te 			
eller
Solsemester 		
eller
Västlänken 		
eller
Forska 		
eller
//Galahad

”Tja, jag skulle nog tro att vi, snart kan mäta
avlägsna planers atmosfärslager. Tänk om vi
hittar syre, då finns det kanske gröna växter på
den planeten. Det kommer att bli nervpirrande
tider”
Plötsligt öppnar sig hela himlen, och solen letar
sig ner över hela lokalen.
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modellering?
kaffe?
skidsemester?
inte västlänken?
undervisa?
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KU-KLUX-GRAN
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Method and Tools for Global
Product and Production Development

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidisciplinary 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!

Our research is based on four research groups:

We work in three cross-disciplinary themes:

• Systems Engineering & PLM (SE)

• Platform-based Development

• Geometry Assurance & Robust Design (GA)

• Smart Assembly

• Geometry and Motion Planning (GMP)

• Perceived Quality

• Automation (A)

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en
Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and
www.facebook.com/WingquistLaboratory

Annons Zenith_nr 1 ht 2012.indd 1

Zenith 2015

| 267

2012-08-16 09:37:27

Intervju med ZIG
ZIG är lite av doldissammanslutningen på
Zäta, men gör kanske det viktigaste arbetet.
Vilka är de, hur stora skor har de, och framförallt: Hur gör de för att lura, ehm, tagga folk
att söka Zäta?
Vad gör ZIG?
Anna: ZIG står för Zätas InformationsGrupp, och
vi sysslar med att informera om programmet och
Chalmers. Detta gör vi exempelvis genom att man
göra hembesök på sin gamla gymnasieskola och
ordnar gymnasiehelg varje höst.
Amelie: Desssutom underhåller och uppdaterar
vi hemsidan pluggaz.se samt svarar på mejl med
frågor från eventuella framtida studenter.
Celine: Vi har även startat ett instagramkonto
där vi lägger upp blandade bilder på vardagen på
sektionen.
Hur hög success rate är det på gymnasiehelgen? Alltså: Hur många procent av de som
kommer på gymnasiehelgen söker sedan till
M/Z?
Anna: Det finns det ingen direkt statistik på.
Celine: Man kan dock konstatera att intagningspoängen på Z:a har stigit flera år i rad, vilket vi i
ZIG anser är ett gott betyg åt verksamheten, även
om det såklart alltid finns mer att göra.
Hur fungerar gymnasiehelgen?
Celine: Om man är en gymnasieungdom och
intresserad av M eller Z så kan man komma under
Zenith 2015

en helg i november för att titta på campus och
prata med studenter på de två programmen.
Klas: Man blir då tilldelad en phadder att bo
hos. De anländer fredag förmiddag och går runt
och tittar på campus, lyssnar på föredrag och
tittar på lite fysikexperiment. På kvällen ordnar
ZIG och RGM en sittning för både phaddrar och
gymnasister, varefter det är hopp och lek, där
de som har åldern inne exempelvis kan ta sig en
titt på gasquen. Dagen därpå är det ofta inspirationsföreläsningar och sedan hemresa.
Vad är ett hembesök?
Kim: Man tar kontakt med sin gamla skola och
bestämmer ett datum då man kan besöka dem.
Sen får man ett manus av oss som man får presentera inför ens skola! Spara alla kvitton, då får
man betald för resan!
Zenith: Även om man åker taxi hela vägen?
Anna: Mnja en viss maxgräns finns ju.
Hur många hembesök görs ungefär varje år?
Kim: Vi kommer slå rekord i år, vanligtvis brukar det bli ungefär fem stycken, men i år blir det
fler.
Hur gör man om man vill göra ett hembesök?
Kim: Först frågar man lämpligen sitt gamla
gymnasium om man kan få komma på besök
och om de kan schemalägga tid för det och så
vidare. Sedan kontaktar man mig, Presentationsansvarig, och frågar om man kan få sin
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resa betald, och oftast blir då svaret ja. Det finns
även en färdig powerpoint-presentation man kan
använda när man berättar om Zäta och Chalmers.
Sedan är det bara att åka och genomföra det hela,
och då är det även extra viktigt att spara alla kvitton från resan, annars går det nämligen inte att få
ut några pengar.
Gemene Z-teknolog har generellt sett dålig koll
på ZIG och dess verksamhet. Är detta något ni
vill avhjälpa, och i så fall hur?
Kim: Vi är ju inte riktade mot studenterna direkt,
så det är väl inget mål i sig att pr:a en massa gentemot dem.
Amelie: Men vi har som mål att förbättra informationen generellt sett, både vad gäller befintliga

och blivande studenter.
Celine: Vi har ju skaffat ett instagramkonto som
man kan följa också.
QR-kod till instagramkontot finns längst ner på
sidan.
Hur gör man om man själv vill sitta med i
ZIG?
Anna: ZIG är inte en kommitté på Z-teknologsektionen, utan ligger under programmet. Ansökan
görs under läsperiod 4 varje år.
//DRÄNG
INSTAGRAM
GOES HERE -->

Klas Sandell,
Kassör
Celine Krefting,
Evenemangsansvarig
Amélie Eldh,
Informationsansvarig

Anna Samuelson,
Ordförande

Kim Svensson,
Presentationsansvarig
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Zenith15 säger
farväl...
Dräng: Ett år går fort, men ett hundår går fortare. Inte för att jag vill påstå
att året i Zenith varit ett hundår, utan tvärtom raka motsatsen. Det har
varit fantastiskt kul att ge sig ut på denna resa, men den hade inte varit
värd att göra utan de viktigaste i chefredaktörens liv. Jag pratar såklart om
er, våra fantastiska läsare. Ungefär här tog min inspiration till att skriva
denna text slut. Hade detta varit ett samtal hade jag, med mina begränsade talanger vad gäller kallprat, tagit upp något tråkigt som exempelvis vädret. Det åskade i helgen, det hör inte till vanligheterna i November. Som tur
är är detta ingen dialog, utan en text, envägskommunikation. Det enda jag
behöver göra för att mata er med mina dolda budskap är att skriva en text
som är tillräckligt intressant för att få er att fortsätta läsa. Här hade det
passat med ett ont skratt, men det ser så illa ut i text, för hade du verkligen
märkt om dina åsikter om livet och evigheten ändrats aldrig så långsamt
under årets gång? Jag tror inte det.
Galahad: “Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan
uppgifter och mål” sade en vis man en gång, men han kunde lika gärna ha
nämnt att “ingenting är så svårt att uthärda som ett år på Chalmers utan
Zenith”. Det har varit några helt fantastiska månader med lika fantastiska
människor, och jag måste säga att det var en oerhört bra och lyckosam dag,
den förmiddag i Zaloonen då jag bestämde mig för att söka denna superba
kommité.
Så jag vill avsluta med ett hedersvärt (och starkt betonat) - Tack för allt!
Gracias por todo! Kiitos kaikesta! Ačiū už viską! Gratias pro omnibus!
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Gugge: Det är med stor sorg jag nu säger farväl till Zenith15. Samwise
"Sam" Gamgi sa en gång “there is some good in this world, Mr. Gugge.
And it’s worth fighting for”. Dessa ord gick rakt in i hjärtat på mig när
jag blev invald den dära kyliga dagen den 11 december 2014 (Tacka Ztyret för sparade mötesprotokoll). Något gott, värt att kämpa för, är förstås
en stor kopp kaffe! Men nu lämnar jag över kaffekannan till en efterträdare. Nu väntar nya äventyr!

Picazzo: Zenith har varit en god upplevelse, eller snarare ett myller av
dem, trots att själva arbetet inte varit så tungt har mina veckor fyllts
med arr och studentliv. Chansen att få ta del av Chalmers rika studentliv
på detta sätt är något jag är tacksam för, och jag tänker på mina vänner
ut i landet som inte fått samma chans utan suttit där med en umpen
torsdagsöl medans jag, i fin grön färg suttit ensam i en mörk bunker och
druckit absint medans mina vänner och bekanta i glad ton, okej just det
låter kanske sådär men jag lovar, det var kul!

Minh: Mitt år som Propaganda-Praktikant har varit allt för kort och tiden
har flugit iväg med allt kul som har skett. Ett orakel har födds, kuggligan
har fortsatt, tyvärr utan någon ny topplacering och saker har testats. Jag
har under året utvecklats extremt mycket som person, lärt mig massor om
Indesign och lite om mig själv. Surströmming har testats och jag får fortfarande fantomsmaker av den. Men ingen sa att jobbet skulle vara lätt. Nu
är tiden här för mig att hänga upp hängslena, baskern och skjortan och
vandra vidare på den väg som kallas livet (helst efter att ha satt på mig en
annan skjorta och ett bälte (det är så jobbigt att gå omkring utan kläder,
folk stirrar...)) . Så, med orden:
“Go n-éirí an bothar leat” säger jag mitt farväl och kom ihåg, Azpa Zenith
17.
Legolaz: Nu har jag spenderat två år i denna fantastiska kommitté. Vissa
trodde att jag var galen då jag ville sitta ett extra år med bara ettor. Men
att få tillbringa det med dessa underbara änglar har fått mig att växa som
person samtidigt som det även varit tillfredställande att få se dem växa och
utvecklas som personer. Men allt roligt måste få sitt slut och nu är det dags
för mig att gå av, på riktigt, och lämna över det till nästa Zenith som jag
hoppas kommer ha det lika roligt som jag har haft det.
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Var är Anders?
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