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“Que fakking    
pasa?”

- Magma

Vinter. Ack och ve du götla b. Grå och kall, som toppen av en fimpad pall mall. 
Men så skall det vara, ty inget får en att uppskatta våren som en riktigt sunkig grå 
vinter. Med det sagt så får jag nog säga att vintern är en av mina favoritårstider: 
Snö, skidor, skridskor, bredställ med 740:n… listan kan göras lång. Men det kan 
vara att jag är galen.

Vem är då jag? Denna hjärtevän av vinterns gråa grus, som dörrar ej stänga i akade-
miska hus (insert cubsec theme). En tjomme, en påg, en Z-teknolog… och zeniths 
nya chefredaktör för verksamhetsåret 2019! En post som jag det bringar mig stort 
nöje att besitta. Jag och mitt team bestående av godtyckliga ligister från runtom 
sverige har endast ett mål i sikte: Att leverera top notch dank meme level under-
hållning från dag ett! Jag hoppas att se er under zläppen under året och vill passa på 
att önska er en trevlig stund med zeniths första tidning för året!

//Durin
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Du står där högst upp i den snöbeklädda sluttning som likt en enorm frusen isbjörn breder ut sig nedanför 
dig. Du, världsvan och mogen, trots att du bara har nio år bakom dig, och den fantastiska farkost som skall 
ta dig till botten av backen. Med stolthet låter du hela världen beskåda din utstyrsel. Nya mörkblå jeans täck-
er dina ben och på överkroppen bär du vinterns motsvarighet till läderjackan, en ljusgrön vindtät täckjacka i 
äkta gore-tex. Kronan på verket är ett par solglasögon som gömmer ögonen och gör att du ser ut som en gud. 
Fy fabian vad cool du är.

Med en van rörelse för du din högra fot över din vrålåk och du sänker sedan din varma jeansbeklädda stjärt 
tills den placerar sig tryggt mot farkostens kalla plastiga säte. Dina muskulösa händer med lovikkavantarna 
kring dem omfamnar den svarta ratten med en kraft och precision som skulle imponera på vem som helst, 
och dina kängor är stadigt placerade direkt på de två bakre skidorna. Skidornas grovt räfflade ovansidor står 
i skarp konstrast till deras undersidor som i längsgående riktning framstår som nästintill friktionslösa mot 
de hårt packade snöflingorna som de vilar på. Du är trygg i dina tankar, väl medveten om att ekipaget hålls 
samman av en nästintill oförstörbar rödmålad konstruktion i vilken endast det starkaste svenska stålet har 
fått äran att medverka. Några hästkrafter har inte din farkost inte men vad gör väl det när gravitationen, och 
med den hela jorden, driver dig frammåt. Och frammåt går det. Fort.

Ett lätt och ledigt frånskjut mot backen med båda benen är allt som krävs för att du skall glida över krönet 
och börja störta mot världen längre ner. Den turbulenta vinden dansar allt vildare och vildare kring dina bara 
rosa öron allt efter som farten ökar och dina knän och armar får arbetaa flitigt för att parera de gupp och 
gropar som finns i backen.

Färden bjuder på många scener. Fem påbyltade grunskolebarn som bygger ett präktigt snöfort. En ensam-
stående förälder med barnvagn som bygger en snögubbe med sin unge. Ett kärleksfullt par med armarna 
kring varandra. Två små snoriga bröder och deras gulliga labradorvalp. En kaksugen tant. En stackare i en 
pulka. Allt susar du förbi i en hiskelig fart. Från dess att du får syn på hinder tills dess att du är förbi dem går 
det inte mer än två sekunder. Med ett annat fordon under dig hade ett mindre blodbad varit ett faktum men 
den ensamma styrskidan du har till ditt förfogande är mer än nog för att unvika potentiella katastrofer.

När färden efter vad som känns som bara ett par ögonblock tar slut i botten av backen har du ännu en gång 
upplevt det bästa livet ar att erbjuda. Du reser dig och tar några steg bort för att sedan vrida på huvudet, och 
kastar en blick full av kärlek tillbaka mot den. Din smäckra röda snowracer.
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Det var en gång en liten åsna. Fast åsnan var inte så liten ändå, om man jämförde med lämmeln. Läm-
meln hette Lemmy, och var åsnans sämsta vän. Åsnan hatade Lemmy, eftersom att han jämt tog impulsiva 
beslut.

En kall morgon så skulle åsnan gå till mataffären. Lemmy lämnades i lägenheten. MEN! Helt oväntat 
visade de sig att dörren var igensnöad, eftersom åsnan hade glömt att skotta. Åsnan suckade och satte 
igång att röja, inte en bra start på morgonen.

Sedan traskade åsnan igenom snö och skare, på vägen mötte han en hare. Haren var i nöd, han hade inget 
wienerbröd. MEN! Matbutiken stängde snart, så åsnan gick vidare. Plötsligt blev det snöstorm, och all 
trafik i staden stannade. Nu kunde åsnan inte ta spårvagnen till ICA, så han tog en fika.

Vips så dykte Lemmy upp, och började vilt råna folk på torget. ”Upp med tassarna, annars smäller det!” 
pep han. Åsnan försökte förgäves stoppa honom, men det var redan för sent. Lemmy var i en kokain-driv-
en rush och hade på ett ögonblick stulit över 30 tusen. Plötsligt dök polisen upp, och Lemmy pep åt åsnan 
”Nu drar vi! Snabba på!”, samtidigt som han hoppade på åsnan. Åsnan galopperade ofrivilligt iväg från 
de blå ljusen och sirenerna, samtidigt som Lemmy laddade om sin ångmaskin skala 1:25 med nya kol-
briketter.

Polisen var hack i häl med sin rendrivna kälke och skulle inom ett ögonblick hinna ifatt Åsnan (han var 
inte så snabb), när klockan slog 12. Plötsligt förvandlades all snö till slask och det blev 23.76 gånger 
ljusare. ”Jäklar, nu är det sommartid” skrek Polisen, och i sin förvirring över vilket håll man skulle vrida 
klockan så smet åsnan och Lemmy.
”Slask. Jag hatar slask” sade åsnan och traskade dystert vidare. Vintern var över, och med det så tog även 
den sista antidepressionstabletten åsnan hade slut. Lemmy drabbades plötslig av ångest.

”Du åsnan” sa Lemmy. ”Ja?” sa åsnan. ”Ledsen för det där, jag var inte nykter. Vet du vad, vi drar till 
Zaloonen. Jag har hört att Zenith har zläpp.” Och Åsnan och Lemmy gick iväg, tass i tass.
-        Fin

Grizzlys Guide till den perfekta tentan
Tjohej i manegen! Här kommer jag och stör mer än en fisk i Volga med en motar-pinne. Idag tänkte jag tipsa 
om någonting jag verkligen kan. Nämligen att skriva tentor. Få personer tycker om att skriva tentor mer än 
mig. Det är ju därför jag skriver så många! Förra omtentaperioden fick jag njuta så mycket som [redacted] 
gånger! Så hur blir man godkänd? Jag har det magiska talet sju tips om just detta.
1. Plugga. Så mycket som möjligt. Varje vaken sekund ska du sitta med näsan i boken. Toalettbesök? An-
teckna på toapappret. Matlagningen tar tid? Om munkar i Tibet kan svälta sig till Nirvana kan du det med. 
Sömn tar tid från dygnet? Vetenskapen är tydlig med att människan faktiskt inte behöver sömn. Det kommer 
omfester, men tio år efter att en kurs läggs ner slutar omtentorna.
2. Klä dig bekvämt. Du kommer att sitta still i närmare fyra timmar. Varför inte ta tillvara på tillfället? Dra 
med dig några filtar, kuddar, mjukisbyxor, eller varför inte en fåtölj?
3. Det finns regler om att ta med sig fel elektroniska prylar. Som icke godkända räknare och musikspelare. 
Det finns dock inga regler om eldrivna pennvässare. Eller äggklockor som går av var femte minut.
4. Det är tråkigt att rätta tentor. Förstår du hur mycket bättre rättningen blir om du istället för att svara på 
frågor (tråkigt :( ) citerar hela Bobspexets manus (roligt :) ). Du kommer typ bli godkänd av rena chocken.
5. Snacks. Chips och äpplen är för amatörer. Alla vet att fisk innehåller omega-3, och klassas därmed som 
”hjärnmat”. Ta med dig knäckebröd och en burk surströmming, så går tentan galant!
6. Stör de andra. Det är vida känt att vissa kursansvariga sänker poänggränsen om inte tillräckligt når upp 
till godkänd nivå. Tugga chips högljutt. Få din kompis att köra vinkelslip utanför fönstret. Ta av dig dina 
skor för första gången på tre veckor. Dina kurskamrater kommer att tacka dig.
7. Visste du att om någon i tentasalen dör så får alla närvarande godkänt betyg? (Det gör inte jag, men jag 
tror att jag hört något rykte om det.) Som Voltaire blivit felciterad om: Alla sätt är bra. Förgifta en klasskam-
rat! Jag har inte testat det, men jag menar… vad är risken att du blir ertappad?

Bonushistoria:
En gång skulle jag skriva en tenta. Jag minns inte årstid 
eller väder. Men jag minns att jag kollade på studentportalen 
precis innan och den sade det beryktade ordet ingen (eller åt-
minstone inte jag) vill höra: Maskinhuset. Usch, ack och ve, 
mig veterligen. Det här kommer inte bli lätt. Jag blev onödigt 
sen, och behövde skynda mig. Kommer till maskinhuset och 
ser listan på tentasalar. Jag väljer en sal och… var fan är jag? 
Trapporna leder ingenvart och överallt. Från bulten till grup-
prum, jag vet inte var jag är. Jag försöker igen, letar mig ut 
från huset. Och ser att tentan började för en kvart sedan. Och 
det är min ursäkt till varför jag missade EN av alla tusentals 
(grov uppskattning) tentor jag skrivit hittills.

Sagan om Åsnan och Lämmeln

“Hur säger man 
nemas problemas 

på franska?”
- Okänd Terapeut

“Så länge man 
kan stå är man 

nykter!”
- Okänd skåning
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Sagan om Åsnan och Lämmeln
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Hittade kärleken

Q: Hej, jag råkade bli kär i en sådan där utbytes-
student men nu ska min kärlek tillbaka till sitt 
hemland, jag får inte lov att använda alkohol 
för min fader i himmelen så hur ska jag hantera 
sorgen?

A: Trots långa avstånd kan kärlek blomstra om 
man verkligen försöker. Går det inte att fixa detta 
så kan man ta till mer extrema metoder såsom 
minigolf.

En utlands-Z

Q: Hur gör man som utflyttad för att bäst skända 
sitt fädernesland?

A: Man kan alltid bjuda på lutfisk och äta tomte-
gröt under sommaren. Det brukar skrämma bort 
både folk med näsor och med en känsla av tradi-
tion.

Student på MPSYS

Q: Hej Britt-Gun, Varför måste alla från Z:a vara 
så snygga? Det är svårt att koncentrera sig på 
föreläsningarna. 

A: Hej student på MYSPYS.
Genom mottagningen går alla nykomna Z-teknologer 
genom en så kallad Z-transform där de blir riktigt 
znygga.

Lucky Fluke

Q: Var har du varit?

A: Efter att man fick en vision att Zenith17 inte skulle 
finnas i denna verklighet så valde Britt-Gun att bege 
sig på en upptäcktsfärd runt historien och framtiden 
för att upptäcka vilket som faktiskt kom först av 
hönan och ägget. Det visade sig vara båda beroende på 
definition.

Emil i GuasqeK

Q: Hej Brittgun, senast jag var på Gausqen och föste 
så insåg jag att köttflöjten inte bettede sig som den 
brukar. Från att vara en kontinuelig funktion av up-
phestning har den nu gått över till en diskret funktion 
på 70Hz. Bör jag uppsöka läkare eller är detta till min 
fördel?

A: Försök att koppla systemet till en DAC och använd 
dig av den kontinuerliga funktionen som kommer ut. 
Ifall det går kan man även koppla in en OP-förstärkare 
för att få lite extra amplitud.

“Gå o bada
kaninjävel!”Fråga Britt-gunn!

(Och lite annat bös)

Den första Britt-Gun

Q: Hej Britt-Gun! Jag har en klasskamrat som 
hela tiden frågar hur det gick när ladok kommer. 
Jag svarar ”ah jag kuggade, hur gick det själv”. Då 
svarar han ”oh sorry man. Tråkigt att höra.... Aah 
verkligen... Ah jag fick en femma.” Vad ska jag 
göra???

A: För att förhindra en sådan situation så måste 
man behandla problemet i dess källa och förändra 
betygsystemet från siffror till bokstäver. Lyckas ni 
så kommer personen aldrig få en 5:a igen. Britt-gunn Zenithsdottir



590

“Det här är fan
kommunism”
Anonym Zenith Zenith Chalmers

2019 - Nr 1 21 FEBRUARI 2019 0:-

591

Bättre förr Zenith Chalmers

2019 - Nr 1 24 FEBRUARI 2019 0:-

ZENITH -18 var är de nu?
Av ANUS MAGNUSSON

Zenith-18 gick nyss av och lämnade över facklan till
den nya redaktionen.
Efter år-18 gick av har det bara gått utför för dem.
Skrivkrampen borde börjar gå över men till vilket pris?
Abstinensen hos dem växer och det kliar i deras fingrarna.
Vissa kunde inte hålla sig, Gazton gick den beroendets
väg och sitter om som kaffekokare, men tål hans psyke
det?

Ända sedan Gazton gått från kassör till 1:a
kaffekokare har han försökt täcka för sina spår. Gazton nu

’Piller försäljning’

mer känd som Rizotto
känner forfarande ett
drag till pengarna och
har börjat börjat sälja
piller under Zaloonens
bardisk.
Allt detta för att
bibehålla den makten
han hade över Zenith.
Frågan är om det
kaffet eller pillern som

får Zenith-19 på knä först så som han fick oss på knä.

För Waza har det bara gått utför. Efter blivigt
ryckt från makten har galenskaperna satt in. Waza

’YEEET’

har förlorat greppet
kring vad som är
verkligt och vad som
är fantasi. Vi hittade
honom sovande i
en gränd. När vi
väckte honom så
var det ända han
svarade var ”YEEET”
och kastade kondensatorer
efter oss.
Tror någon måste
kontakta prästen för
exorcism.

Zpedåå likjämnt de andra var inte förberedd på
att man en dag faktiskt går av sin kommitté. Redan

’Endast dagar före katastrofen’

en vecka utav att
inte längre sitta i
kommitté har lett till
att han helt tappat
allt annat ansvar. Han
har inte längre någon
giltig anledning att
prokrastinera utan
istället växer ångesten
kring det giganstiska
diskberget på den
alldeles för lilla diskbänken.
Vi var nämnligen och
knackade på hans
lägenhet och fick en

insyn i denna stackas människas liv.
Kanske är det hans missbruk som har blommat ut?
Det är något tiden får avgöra.

Värst av allt har det gått för Ezprezzo.
Vi har dessvärre inte kunnat få tag på honom men snacket

’10 års av förberedelser har lett
upp till detta’

går att han synts till i
handikapshissen i HB.
Det är möjligt att han
slagit upp läger där
för att klara nästa
tentamensperiod.
Vi undersökte om vi
kunde hitta honom
där. När vi öppnade
hissdörren kände vi
lukten av kaffe och
Nocco. Det väste
till ifrån ett mörkt
hörn, hans lya är
avslöjad och han går
på offensiven. Vi gör

en snabb taktisk reträtt.
Så småningom tror vi han kommer vara redo att
integreras i samhället igen.
Allt beror på om ϵ går mot noll

Olof Långkalsong

Q: Vad gör en bra ledare?

A: En bra ledare beskriver väl 
vad som kan förväntas i en 
tidning och välkomnar läsaren 
med trygghet och humör.

Teknolog med dålig planering

Q: Hej brittgun, när kommer Zenith19 ut med sin kalender. Jag 
kräven en kalender för att planera upp mitt liv med

A: Hej teknolog med dålig planering!
Zenith är väldigt ofta ute på äventyr med att besegra skurkar och 
störta icke moraliska diktaturer vilket de inte har någon planering för 
i dagens läge. Ifall något så har de släpp idag.

Sodoku för nybörjare

Sodoku för avancerade 
nybörjare

“pingvin väntar 
fortfarande på att 
få dyka upp på ett 

sektionsmöte”
- Ztyret

Zexet 19 i en snödriva

Finn fem fel
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Tentastories
Tentor. Vi har alla skrivit dem, vi har varit nervösa inför dem och vi har alla suttit där i salen 
och försökt få till något vettigt på det där pappret. Oftast flyter allting på normalt. En sitter 
där tills man antingen känner sig klar, tvingas lämna in den eller helt enkelt inser att det är 
dags att ge upp. Ibland kan dock oväntade saker inträffa. Någonstans i tentamensprocessen 
händer något lite oväntat som får en att registrera  och sedan komma ihåg det. Zenith har 
samlat in några sådana och publicerat nedan.

En gång när jag skrev en tenta så gick 
tentavakten runt och samlade in alla 
linjaler. Detta trots att linjal är ett av de 
godkända hjälpmedlen som en alltid får 
ha, likt penna och sudd. Jag vägrade att 
ge ifrån mig den och tentavakten blev 
skitsur. När examinatorn sedan dök upp 
höll han med mig och blev sa “Va, så 

En gång när jag skrev tenta hördes en signal 
som lät exakt som alarmsignal från väskorna. I 
precis samma riktning som där jag hade placerat 
min väska. Tentavakten går ditåt, tar upp min 
väska och börjar rota runt i min väska. Satt 2,5 
h in på en tenta, grundläggande datorteknik, 
och det gick bra, alltså inte en tenta som man 
vill få ogiltigförklarad. Dock så slutade plötsligt 
signalen, tentavakten gick därifrån och jag såg 
senare att det inte hade gått något alarm vid den 
tiden.Jag lyckades få noll poäng på en tenta. 

Elektriska kretsar.

Under nyår var jag iväg på en resa där jag 
träffade en kvinna som reste runt i Europa. När 
jag sedan kom hem kände jag att jag ville träffa 
henne igen. Sagt och gjort, istället för att skriva 
mättekniken bokade jag flygbiljetter till Paris. 
En klasskompis intygar att Peter Forkman blev 
väldigt förvånad när han fick veta att någon rest 
iväg istället för att tenta.

Följande bidrag är inskickad till Ze-
nith av en examinator på LTH.
Detta inträffade på den tiden innan ten-
torna var anonyma. Det var en person 
som enbart hade min kurs kvar efter sig 
innan han kunde ta ut sin examen som 
tog med sig en spann med is och en 
flaska champagne. Han öppnade flaskan 
direkt när han hade lämnat in tentan. 
När jag sedan rättade tentan såg jag att 
han var godkänd. Jäklar, vad bra gjort, 
tänkte jag då.

Jag skrev en omtenta på Lindholmen efter som-
maren. Då jag hade extra skrivtid placerade de 
mig i ett rum där det bara var en person till och 
tentavakten och vi tre snackade lite. Jag smet 
iväg på toa precis innan tentan och kom tillbaka 
någon minut efter att den börjat. Då vänder sig 
den andra personen sig, som redan börjat sig, 
mot mig och frågar: “Kan jag få ditt nummer?”.

Det har tagit mig sju försök att klara 
linjär algebra. Till slut hade jag därför 
med mig ett ljus och en kavaj. Jag hade 
med mig ett sådant ljus som snurrade 
med hettan från ljuset. Jag skrev en omtenta i envariabelanalys när 

brandlarmet gick. Ingen reagerade, alla trodde 
att det var någon som glömt en dörr och att 
CubSec snart skulle komma och fixa det. Sedan 
visade det sig att det var brandlarmet.

Jag hade omtenta i Grundläggande Da-
torteknik, som har en godkäntdel och en 
överbetygsdel. Föreläsaren, Rolf, brukade 
rätta godkäntdelen först och sen skicka ut 
en lista så folk visste om de blivit godkända 
eller inte inom bara några dagar efter tentan, 
vilket självklart uppskattades.Det var rätt få 
som gjorde omtentan så Rolf skrev personliga 
mail till de som hade gjort det. Och han fick 
för sig att skoja till sig det lite...

Jag sov två timmar innan tentan, hade glömt 
anmäla mig och formelsamlingen låg hemma. 
Fick skriva tentan ändå och fick femma, grun-
dläggande datorteknik.

Vi hade en kille på basåret som efter en timme 
utan ett ord ställde sig upp, gick fram till tavlan 
och tog av sig allt förutom kalsonger. Tentavak-
ten tog honom till programansvarige och ville 
ringa sjukhus, hon trodde att han fått en psykos. 
Fast programansvarige fattade att han bara drev, 
U på tentan.

Det var en student som hade en hemtenta. 
Den var uppbyggd på ett sätt så att hen kunde 
förbereda innan och då bl.a. hade en bit av en 
Wikipediaartikel inklistrad i slutet av hemten-
tan som inte var relevant. Hen glömde dock att 
ta bort denna vilket ledde till att han ställdes 
inför disciplinnämnden, fälls för plagiat och 
blev avstängd för en tid.

Det var en doktorand som vägrade erkänna att 
han hade missat att rätta typ 2 sidor av en tenta 
och stormade ut från granskningen med sidorna 
för att göra något slags test på blyertsen för att 
bevisa att sidorna skrevs efter tentan. Han fick 
sedan sparken när examinatorn fick reda på 
incidenten.

I läsperiod tre i ettan på Z hade jag och några 
kompisar tentahattar som vi fick signerade av 
examinatorerna.

Under tentan i objektorienterad programmerings 
var vi ett gäng som hade en tävling där vi skulle ta 
med den “bästa gummiankan” till tentan. Vinnaren i 
tävlingen hade en så stor gummianka att examinatorn 
casually sa: “Din anka är den största ankan. Den är 
kungen av alla ankor”.

Det är min första tenta någonsin i intromatten på en 
väldigt regnig dag. Halvvägs genom tentan så börjar 
brandlarmet ringa, men då alla gör sig redo på att 
evakuera så stannar tentavakten oss och säger att vi 
inte får lämna salen. Det blir en massa telefonsam-
tal från tentavakten som frågor om hur hon ska gå 
tillväga och det slutar i att vi aldrig lämnar salen.
Tack och lov var det ingen brand, vat bara en annan 
tentavakt som värmt sina blöta strumpor i en micro 
och börjat ryka.

Jag fick en smärre hjärtattack. Särskilt då det första 
man ser är det här:
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“Tänkt snabbt, 
skriv snabbare”

-Durín

Hur hade världen sett ut utan öl? Det är som att fråga sig hur världen sett ut utan glädje… kaffe… Eller att 
föreställa sig en vektor i elva dimensioner… Omöjligt! Vilken tur då att vi inte behöver fundera i sånna 
banor! Öl - Den bringar liv till stela relationer… Öl - Den skapar möjligheter för de mindre fagra… Öl - Den 
gör en tråkig tisdagskväll underbar!

Men det finns många typer av öl, med olika egenskaper bryggda för olika situationer och humör. För den oin-
vigde kan kunskapen om öl verka trivialt, men öl är magiskt och att veta hur man hanterar sina drycker kan 
göra livet ack så mycket vackrare! Att lära sig den ädla konsten om öl tar tid, men jag ska försöka att nedan 
beskriva de vanligaste ölsorterna i korthet.

Lager är den vanligaste sortens öl i Sverige och resten av världen, bryggd på drängars svett, åldrade tentates-
er, i vissa fall malt och i mer sällsamma fall lite humle. Detta gör att ölen bör drickas kall för att slippa smak-
en av piss och rännsten (speciellt om det är Stockholm festival… undvik den till varje pris!) I vissa fall kan 
drängsvettet vara utbytt mot vanligt saltvatten för att spara pengar, detta är vanligt förekommande i ameri-
kansk och fransk öl men det uppvägs av vanligt förekommande skruvkapsyler. Att dricka lager är helande för 
själen, det ökar självförtroendet och avlägsnar ångest och kan i vissa fall bota närsynthet.

Min personliga favorit är porteröl, bryggd på en samling av det bästa i livet: Kaffesump, svordomar och rosti-
ga motordelar. Ofta återfinns rester av starkt rostad malt och ölen får en mörk färg och nästan härsken bland-
saft-aktig smak med inslag av gammalt kaffe och ilska. På grund av sin kaffe-influerade smak bör denna typ 
av öl avnjutas varmare än en lager, gärna rumstempererad. Man kan dock servera ölen svalare och låta den 
ändra karaktär under tiden man dricker den lite som en kubansk cigarr ändrar karaktär allteftersom man röker 
den. En stor fördel med porter är de helande egenskaper den besitter, framförallt kan porter användas för att 
bota depression, hög ålder och plattfot.

ÖL - Livets dryck

En annan mycket intressant och ganska vanlig ölsort är ale, denna ljuvlighet har ofta en färgton som hamnar 
mellan lager och porter. Varför denna färg? Jo men det är såklart på grund av ingredienserna… Dessa består 
av Blommiga kläder, söta smådjur och en eller annan kawajj. Malten i ölen kan variera mellan sorter om det 
förekommer någon alls, ibland substitueras denna med härsken honung och vaxljus. Med det sagt kan smak-
en på en bra ale vara ljuvligare än en vacker vårdag, med inslag av britpop, alger och känslan av att få god-
känt på en tenta om den avnjuts vid rätt temperatur, oftast kylskåpskall, men en del ale får en intressantare 
smakkaraktär vid en något högre temperatur. Dock ska man inte dricka för mycket av denna dryck då även 
om den i mindre mängd ger extraordinär styrka kan överkonsumtion leda till benbrott, dagbrott eller till och 
med inbrott.

Stout! Drycken med sin egen dragningskraft! Bryggda på bland annat heavy metal, vildvuxna skägg och 
mindre planeter får de ofta en lite djupare karaktär ofta med inslag av död och förstörelse. En bra stout ska 
ge en känsla av avgrund, våldsamt lugn och känslan av innestående ond bråd död. En del hävdar att Guinness 
draught skulle smaka som en blandning av spya och bröd, detta är helt korrekt och bör inte diskuteras vidare. 
Stoutar skall som porter avnjutas lite varmare än lager eller ale, dessutom gärna i dåligt sällskap eller under 
influenser av dystopisk surrealism. Man ska ta det jävligt lugnt med stoutar då överkonsumtion kan leda till 
svarta hål, spontan graviditet och i sällsynta fall aggressiv skäggväxt. Men skygga inte iväg från denna ädla 
dryck ty goda saker kommer till den som tålmodigt dricka sin svarta brygd! Korrekt konsumtion kan leda till 
att dåligt sällskap blir gott, god lycka vid andjakt och sällsamt vacker sångröst (men endast för barytoner).

En kort notis om IPA: Det smakar som blomvatten med hostmedicin, detta är vetenskapligt bevisat och inte 
alls min åsikt!

//Durín

“En väl upphälld 
lager ger en inre 
tillfredsställelse 
och är den grund 
varpå samhället 
vilar”

- Karl-Bertil 
Jonsson

Porter ger 
mindre 
krona då 
den är 
mindre 
kolsyrad

Ale e fan så gött på sommarn!
Nyligen upptappad Guinness, görs detta fel blir smaken ungefär som 
kombinationen trollsnor med leverpastej.
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OBS! Den-
na bild 
föreställer 
inte Samu-
els rygg. Den 
föreställer 
Samuels an-
sikte, övre 
delen av 
Samuels 
bröst och 
Samuels hatt.

Känner du att det är någon nackdel att du inte har 
varit med i någon kör?
Ja. Å ena sidan får jag lära mig väldigt mycket nu när vi 
håller på, vi sjunger ju väldigt mycket. Samtidigt så är 
det ju mer jag måste lära mig, det blir ju lite jobbigare.

Finns det något du kan avslöja om det kommande 
spexet?
Troligtvis ingenting som ni inte redan vet. Jag kom-
mer att vara med. Det kommer troligtvis, med allra 
största sannolikhet handla om någon historisk person 
eller någon fiktiv historisk person. Det har alla tidigare 
Bob-spex gjort. Och andra spex för den delen också på 
Chalmers. Men utöver det så vet jag nog inte mer än vad 
ni gör. Dels så vet jag ingenting. Men om jag hade vetat 
någonting så hade jag inte fått säga så värst mycket.

Så de har inte berättat för er vad det kommer vara 
för spex alltså?
Nej, de har de inte. Det kommer att ske på manus-
gasquen.

Åh, vad spännande! Men det är alltså ingen utom-
stående som kommer att få veta temat då utan det är 
bara ni spexare?
Ja, jag tror att för alla utomstående så kommer nog 
den informationen en månad efter, kanske, eller något 
sådant.

Okej! Hur många träningar har ni med spexet?
För tillfället så har vi två sångövningar i veckan, tisdag 
och torsdag, ungefär från halv sex till halv nio. Sedan 
efter manusgasquen så kommer vi att dra igång med fem 
träningar i veckan. Så då drar det igång på riktigt. Sedan 
efter vi har premiären tror jag det drar ner lite. Men se-
dan så kommer vi också åka på ett läger, den så kallade 
repveckan, då vi repar en hel vecka.

Då så är ju den naturliga följdfrågan till detta: är du 
en person som brukar dra till dig folks blickar?
*skratt* Jaja, både positivt och negativt, men det känner 
jag är svårt att avgöra själv. Mina källor är väl främst släk-
tingar och liknande och de kan ju säga vad som helst. Jag 
tror att det lär hända. Vi är ju på scen tillsammans och det 
är ju inte tänkt att någon ska ta scenen från någon annan. 
Och så mycket tror jag inte att jag kommer göra det. Men 
förhoppningsvis tittar folk på mig när jag pratar istället för 
upp i taket eller så. 

Det är ju en bra grej. Märker du ofta, när du vänder 
dig om, att folk vänder bort sina blickar på ett sätt som 
får dig att tänka att de kan ha betraktat dig bakifrån?
Öh, va? Inte vad jag märker, jag ser ingen anledning till 
varför folk skulle stirra på mig bakifrån utan att vilja 
erkänna det.

Samuels rygg
Mottagningen 2018. Det var en härlig tid och Zenith-18 kamera svepte flitigt över nollan och fo-
tograferade det som fotograferas skulle. Plötsligt märktes det dock av en trend bland bilderna. Något 
som tidigare inte gjort något väsen av dök upp och dominerade de bilderna som Zenith-18 tog. Det 
var en rygg. Den ryggen tillhörde, dåvarande nollan, Samuel Wikström. Detta gav upphovet till utt-
rycket “Ryggen är en mans vackraste kroppsdel” och Zenith-18 har i efterhand förklarat det med att 
“vi insåg att det fanns en stark attraktion till denna bakre del, ryggen”. De har också hyllat Samuels 
“underbara, ståtliga och oemotståndliga rygg”. På frågan om vad det är som göra Samuels rygg så 
speciell så svarar Zenith-18:s chefredaktör Wasa att “Framförallt tror jag att det beror på den tvåde-
lade strukturen mellan de två deltamusklerna, denna form påminner om den eminenta formen av d/
dx där då bråkstrecket utsökt representeras av ryggraden.” Frågan är vad Samuel själv har att säga 

Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
Okej, jag heter Samuel Wikström, jag går första året 
på Z och jag är med i spexet, det är ganska relevant 
kanske. I ensembeln, alltså de som är på scen. Något 
mer man kan säga? Jag bor på kollektiv med fem 
andra killar.

Hur är det att bo på kollektiv då? Funkar samar-
betet och så?
Jodå, det tycker jag. Mestadels, det är ganska tun-
na väggar så vi vaknar av varandras väckarklockor. 
Annars funkar det bra. Man kan ju tänka att det är lite 
mycket med sex personer på ett kök. Men hittills har 
det inte varit ett problem. Vi har börjat köpa mer mat 
gemensamt, men inte så mycket än. 

Hur tycker du att det har varit att börja på 
Chalmers?
Det har varit ganska galet. Det var en spännande kul-
tur minst sagt och första gången jag kom hit så var det 
bara sak efter sak som man inte kunde förvänta sig, 
nollbrickstillverkning och alla aktiviteter, det var helt 
galet. Sedan när själva skolan började så kändes det 
som att jag hade hittat rätt på något sätt. Jag är väldigt 
nöjd med ämnena vi läser.

Vad härligt! Z känns fortfarande som rätt val 
alltså?
Ja.

Trivs du bra i klassen?
Ja, jag trivs ju inte dåligt, men tidigare klasser har ju 
varit bättre. Hehe.

Du pratade innan om att du har kommit med i spexet. 
Vad har du för tidigare erfarenthet av spexverksam-
het?
Jag kan ju börja från början. Vår grundskole- (lågstadie- 
och mellanstadie-) klass gjorde ju en hel uppträdande och 
liknande, så där började väl det. Sedan valde jag en musik-
klass på högstadiet, där vi gjorde mycket sådant. Vi hade 
teater och allt möjligt kul. Där fick jag också en ganska bra 
grundträning i sådant, vad som krävs för att stå på scen. 
Sedan på gymnasiet var jag med i vår gymnasieklass spex. 
Sök spexet. Sedan var den naturliga processen att jag fort-
satte på Chalmers. Jag har inte sjungit i kör och liknande 
så mycket, jag har gjort det lite, men inte lika mycket som 
många andra medspexare har gjort. Det är väl min tidigare 
erfarenhet.

Denna bild föreställer Samuels rygg.



Ser du din rygg som något extra spektakulärt?
Ja, alltså med en rygg som denna kan man ju inte neka till 
någonting.

Brukar du träna din rygg på något särskilt sätt?
Ja, ta tillvara på den. Vid sångövningarna får vi ofta förk-
larat för oss att vi ska hålla oss raka och öppna utan att 
spänna oss för att kunna ta toner och liknande. Så där får 
jag ju träning, men bilderna ni pratar om togs kanske innan 
det. Så jag tror att det annars bara är allmänt att jag håller 
mig rak för det mesta. 

Brukar du smörja in din rygg i olja?
Aldrig, aldrig. Inget klet på min rygg inte.

Skulle du vara okej med att representanter från Zenith 
19 kommer hem till dig en kväll och smörjer in din 
rygg med olja?
Nej, absolut inte. Men de får gärna komma hem till mig, 
så länge de inte smörjer olja någonstans.

Hur mycket har du spenderat på ärtsoppa denna 
månad?
Kanske 30 spänn och x antal hjärnceller. Det krävs mental 
kapacitet för att orka leva på ärtsoppa i en vecka. Det låter 
inte mycket, men det är mycket, för att ärtsoppa är billigt. 
Det är den överlägset bästa egenskapen hos ärtsoppa.

Nu börjar denna intervju lida mot sitt slut, men är det 
något mer som du känner att du vill berätta om dig 
själv eller kanske säga till Zeniths läsare?
Lycka till med livet och kom ihåg att allt kan hända i ry-
mden. Gå på Bob-spexet, det kommer bli grymt. Och sök 
spexet sedan när ni har sett det.

Samuel håller i intervjun med om att han har en spek-
takulär rygg och då en tittar på bilderna nedan kan en 
verkligen se beundran i hans ögon över hur hans rygg 
porträtterades under mottagningen.

Följande bild innehåller Samuels rygg och Samuels rygg. Den innehåller också diverse Zenith-pateter och några 
sittande Zenith. Man kan också urskilja Zaloonens bardisk och andra Z-teknologer i bakgrunden. En kan också se en 
större gryta på kylskåpet och den behållaren som det är saft i ibland. Bilden visar tydligt Samuels hatt, ifall någon 
skulle vara intresserad av den. Det kanske finns någon som vill köpa en likadan. Några som inte har köpt hattar är ju 
Zenith-19. Dåligt Zenith-19! Jag undrar om det är någon som faktiskt läser bildtexten. Om du faktiskt har ansträngt 
sig så mycket att du har läst hela bildtexten så kan du väl gå fram till Katla och säga: “Hej hopp!“ så vet jag att min 
ansträngning inte har varit förjäves. Du kanske får en klapp på huvudet eller en bit gratis kladdkaka. Man vet aldrig. 
Jag kan dock inte lova något.

Din rygg är något som under mottagningen 
drog till sig flera blicka. Hur har det påver-
kat ditt liv?
Det minns jag inte”. Min rygg? Påminn mig!

Det var ju massa bilder som var på din 
rygg. 
Jaha!

Det var ju som Zeniths kamera drog sig till 
din rygg.
Då Zenith-kameran drar sig till min rygg så 
drar sig min rygg till Zenith-kameran. Det är 
ju bra med publicitet och man vill ju visa sin 
finaste sida. Bevisligen så tittar inte kameran 
bort. Jag tror att det är någonstans mellan 
ren tillfällighet och varsamt planerande som 
ligger bakom.

Notera 
att detta 
återigen 
är en 
bild på 
Samuels 
rygg. 
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Zeniths förflutna
Ja vad är då Zenith? Hur är Zenith? Varför är Zenith? Ja det vet vi knappt 
själva. Som kazzör är det mycket viktigt att veta var man har varit (och 
vad man har spenderat pengar på ) för att veta hur man ska spendera bort 
pengarna vi ännu inte har. Därför har jag, Götz, spenderat vinterhalvåret 
med en heltäckande research kring Zenith. 

Det vi har kommit fram till är vi släpper tidningar, ljudfiler och sånt. Så 
har det sett ut tidigare. Men för att Zenith ska bli lyckat tänker vi utöka 
vår vision! Vi ska ha bilder som rör på sig, vi ska ha ljudfiler med
melodier och vi ska ta oss in på internetet med hjälp av bredband!* Men 
för att gå framåt måste man ha varit någonstans, och det har Zenith varit!
*kanske, kanske inte, vi får se om vi orkar

Zeniths historia började redan i slutet av 1800 talet då Margarinaktiebo-
laget Zenith grundades på passandes nog Zenithgatan i Malmö.  Senare 
bildades ett koloniområde bredvid, detta kommer bli aktuellt senare i 
artikeln. Zenith har på senare tider ofta tagit inspiration från detta..

*Bidra med memes, shitposts på memes för fan, reportage, how-to-XXX**
**How to tentaplugga, how to hitta till SB-multisal och how to dricka vatten

Fortsättning följer...

Om jag har tolkat de gamla skrifterna rätt så öppnades Brasserie du 
Zenith, eller Zenithbryggeriet 1924 i Frankrike. Där såldes bland 
annat Zenith Export Lager och Zenith 57, mer om det senare. Det 
är härifrån Zenith alltid dragit inspiration ifrån till sina Zläpp med 
pub,  vi har det medärvt från våra förfäder. Öl är gott. Bryggeriet 
i nuvarande form 2019 kan jag inte ge en officiell kommentar på 
men traditioner är väl till för att följas (så småningom)!
 
Under början av 1900 talet grundades även Zenith Electronics, 
redan då blickade Zenith framåt mot den digitala median och möj-
ligheten till att sprida sin propaganda. Men först så behövde folk-
massan ett sätt att förtära denna media därav utvecklingen av nya 
tv- samt radioapparater. Vi i Zenith19 tänker att plattformen för 
digital media nu är redo nog och funderar nu på att själva bidra*!

Om ni inte redan visste det så har Zenith djupa kopplingar 
till fotboll. Efter att ha klarat sig igenom revolutionerna 1917, 
mer om det senare, bildades vad som kom att bli fotbollslaget 
Zenit i Sankt Petersburg (osynligt h). De hade viss framgång 
och mer behöver inte sägas. Zenith idag har inte en lika stark 
anknytning till fotboll men Zenith har fortfarande Zenith 
Football Academy i South Deli, Indien. Fotbollen kommer inte 
att vara i fokus i framtida släpp men vi anser fortfarande att 
det är en bra ide att ha något att falla tillbaka på om Zläppen 
skulle skita sig.

Tiden är kommen, zneith19 börjar nu bli mogna nog och det börjar bli dags att flytta hemifrån. Iväg från stö-
det och tryggheten hos våra föräldrar. Med andra ord så vill znedit18 inte längre veta av oss och de har tröttnat 
på barnen. Vi har blivit vräkta! HJÄLP OSS!

Det vi i zedit19 inte visste i förväg var att vi skulle bli hemlösa pga problem med hyreskontraktet och tidigare 
zenith som aldrig fanns eller något sådant. Under tiden som vi har skrivit denna högst välskrivna tidskrift har 
vi soffsurfat samt vandrat mellan härbärgen. Vi har behövt göra osägbara saker bara för att få tak över huvudet. 
Jag vill inte gå in mer i detalj men det jag kan avslöja är att rollen klåpare från och med nu i zendit19 har en ny 
innebörd och att kazzör för tillfället har den lättaste rollen då det inte finns en ekonomi att ta hand om. 

När man spenderar natten på olgas trappor får man tid över att reflektera och fundera. Var ska zdth19 bosätta 
sig? Ekonomin är som sagt icke existerande så ju billigare desto bättre föreslog kazzör. Så det var bara att gå ut 
på  blocket och börja sortera efter pris

Zenith letar boende

För 10 kronor eller möjligtvis en himmelsblå burk med 
öl från inte-tyskland skulle vi kunna få detta kap. Skulle 
detta kunna vara det mest optimala hemmet? Det är inte 
helt, det saknar några antal rum och det finns inte värst 
mycket till trädgård eller uthus. Men Znith19 skulle kalla 
detta utrymme kammaren och därmed vara stolta 
husvagnsägare.  

**Bilden till höger är inte husvagnen ifrån annonsen utan detta är 
mer vad våran vision med projektet är

Ni är förhoppningsvis inom en snar framtid hjärtligt välkomna in till kammaren på parkeringen 
utanför Zaloonen om inte CubSec hinner bogserar väg oss innan dess

Vi i zth19 är optimister och vi ser bara positiva saker med 
denna möjliga investering. Här är de 10 bästa förmånerna 
och möjligheter med denna kammare:

1: Vi skulle äntligen få någonstans att förvara vår 
komiteklädsel och våran extremt dyra utrustning* vilket är ytterst användbart
2: Chansen att frysa ihjäl på förkröket skulle minska avsevärt och hälsan i zen19 skulle på sikt förbättras. Vi 
gillar att må bra!
3: Vi ser också mycket potential i valet av inredning, vi kommer börja från noll och Mutchi har redan börjat 
fundera över valet mellan persienner och gardiner.
4: Denna komitelokal är även mobil och därmed portabel, festen kommer till festdeltagarna!
5: Varför inte?
6: Möjligheten till att göra reportaget 
“Husvagnssemester med Zenith19”
8: Ett mycket lagligt alternativ till 
förvaring av godtyckliga drycker i 
närheten av Chalmers området.
9: Eftersom Zedit19 är ofta är mycket 
trötta kommer det finnas någonstans där 
man (lagligt) kan vila ögonen alltid nära 
till hands. 
10. ???
11. Gångavstånd till alla HB föreläsnings-
salar, vilket är ytterst användbart vid 
obligatoriska morgonföreläsningar. 
*ex utrustning: kameror, hattar, rockar, spionutrustning, 
vatten
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Åre vs alpe d’huez
Vart är det egentligen mest värt att besöka med sina kära vänner (du har inga vänner) under mi-
nusgrader säsongen även kallad vinter eller helvetet av vissa. För att avgöra detta val behövs 
det självklart att du själv resonerar kring dina känslor och ambitioner i livet men här kommer en 
allmän guide till att planera sommar^-1 tiden. 

Jag kommer nu inleda med att ge exempel av åsikter från en anonym Zenith medlem som vi i 
denna intervjuer kallar Berra Berg. Enligt Arvi… , nej jag menar Berra, så är det alp d’hast som 
gäller med större system och överlag större utbud på det mesta. En härlig sak är att med att få 
komma ner till Aplerna är att maten och drycken(alkoholen) är i särklass bättre som student på 
chalmers får man lätt tråkiga matvanor(Express x5 per/v). En rimlig person skulle kunna njuta 
av diverse franska/Italienska delikatesser som  Tartiflette,  soppa provancale, bouillabaisse, Pasta 
carbona. Men enligt vår undersökning åt den genomsnittliga studenten bara två olika maträtter: 
Rödvin med ost och även den kända ost med rödvin kombon.

Prisskillnad är en viktig aspekt för de flesta studerande individerna och då är det noga med att 
beräkna alla utkostnader.  Den första tanken är  ju att alperna är dyrare men detta är nödvän-
digtvist inte sant, allt beror på vad ditt syfte med resan är. Genom lite snabba beräkningar kan 
man säga att boende och skidåkandet går på cirka 6 k i alperna och 3 i Svenska fjällen. Men i 
dessa beräkningarna saknas en viktig del närmare bestämt att den genomsnittliga chalmersit-
en behöver få i sig ungefär 15 enheter alkohol om dagen för att må bra i magen. Genom att då 
ta en snabb titt på systembolaget priser ser man snabbt att kostnaden balanseras upp.

Slutsats, Alperna och Fjällen har båda sina fördelar. Alperna lägre backar och fina möjligheter 
för offpist. Fjällen får mer myskänsla och koldioxidhalten i luften är bra. De har varit blå 
himmel och sol vid båda ställena vilket gör slutsatsen väldigt enkelt om bästa alternativet,  
Göteborg. Nu har folk det fint i backen men här hemma i göteborg där jag sitter och skriver är 
vädret grått som vanligt, en kvalite som är helt oslagbar och rubbar all konkurrens.

Men fan... de ju åre också!

Alperna e ju vackert fö fan

Så jääävla kavaj
- Kalle XVI Gurra

“Jag ska göra 
gauss me han”
- Godtycklig 
Z-teknolog
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