CENSURILLAN
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Kära läsare!
Äntligen är Gorillan tillbaka, den här gången i en
förhoppningsvis modernare
tappning.

redaktionen: Jesper1, Jesper2,
Jesper3, Jesper4, Jesper5, Jesper6,
Jesper8, Jesper9, Jesper10, Jesper11, Jesper12, sist och minst
Jesper 13.
Som teknolog på Bergs har jag
/Gorillaredaktören
aldrig fått se skymten av Gorillan,
förutom N0llegorillan då. Jag har
däremot hört av olika bergsmän
att det ska ha funnits en riktig
Under Skiftes i höstas hände
Gorilla. Att återuppväcka den
det som inte fick hända:
gamla tidningen verkade som en Davids älskade mössa
blev borttappad. Har du
bra idé.
information om försvinnandet
Gorillan du nu håller i din
eller vet var mössan är, hör
då av dig till redaktionen
hand har skrivits av ett gäng
Bergsmän som tillsammans kallar omgående så att den här
sig för Gorillaredaktionen. Olika sorgliga historien kan få ett
slut.
delar speglas av olika personligheter men också av ett visst
Gorillaredaktionen:
gorillan@b.kth.se
mått hemlighetsmakeri. Temat
för denna upplaga av Gorillan är
nämligen censur. Första gången
du som läsare tittar igenom
Gorillan kan det verka som att
den inte alls är censurerad men
ta och läs den en gång till så ska
du se att en del detektivarbete
återstår att göra.
Avslutningsvis vill jag tacka alla
som gjort det möjligt att trycka Gorillan. Styrelsen, tack för
sponsringen av Gorillakostymen
och tryckkostnader. Tack alla i
2

Gorillans vrål från
Brinelldagen 2014

Bergsman Stella med pre-nollan på Campus-walk.

Gymnasieelever invaderade
campus för att se hur vi egentligen har det. ”Det verkar
spännande”, berättade Kim från
något gymnasium i Sandviken.
Brinelldagen. Dagen som ska
locka gymnasieelever till Materialdesign här på KTH. Vilka
skulle komma? Ska vi få någon
ny nollan att slussa in i livet på
Teknis kommande år? Annordnat av PAS, Adrian, och SNO,
Emil, med stöd av Jernkontoret,
hade dagen alla gymnasieelever
väntat på kommit. Det hela bör-

Foto: Fotogorillan

jade med en samling vid Nymble
i kylan och blåsten där elever
från flertalet gymnasier togs emot
av hjälpsamma bergsteknologer
som guidade de vilsna själar som
kommit på besök. Prenollan,
som vi kan kalla dem, fick direkt
efter samlingen en introduktionsföreläsning med lite info
om dagen, ingenjörsutbildning i
allmänhet och Materialdesign i
synnerhet.
Efter föreläsningen följde en
lunch på restaurang Q, och i
småkaoset från uppsamlingen
efter lunchen passade jag på
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att smita med en av grupperna
på rundvandring runt campus.
Ut i kylan hade jag med mig
fotogorillan. Jag tänkte passa på
att ställa lite frågor till eleverna
som i allmänhet inte riktigt hade
snappat upp vad det innebär att
plugga vidare efter gymnasiet och
vad materialdesignprogrammet
var för något. Lite förvånad men
förstående (Fältgorillan visste inte
bättre själv när hen var yngre)
började jag istället svara på frågor.
Kim berättade ändå för mig
att hon var intresserad av design
och blev väl lite besviken när hon
under morgonens föreläsning
fått berättat för sig om stål,
keramer och polymerer. Kanske
fick vi henne att bli intresserad
av just materialdesign trots allt,
för nog tyckte hon att det lät lite
spännande. Kim undrade också
hur det var med bostadsköer och
fritid när man pluggar på KTH.
”Fritid?!”, svarade jag förvånad,
”Det upphör
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helt och hållet dagen ni slutar
gymnasiet. Bostad brukar ordna
sig, men i värsta fall får man bo
med gorillan i gruvan.” Hon såg
vettskrämd ut.
Skämt åsido (?). De fick se flera
exempel på hur man faktiskt
kan hinna med saker utanför
skolarbetet om man bara vill.
Inte minst att skriva i denna fina
tidsskrift och delta i spexet. Spexet, som efter en stunds experimentshow efter rundvandringen
på campus, avslutade Brinelldagen 2014.
/Fältgorillan
Eventuellt PS. Vill förövrigt
avsluta med att dementera eventuella anklagelser om eventuella
felaktigheter i denna artikel vid
jämförelse med Jernkontorets
eventuella dito. Eventuellt är
det snarare

6 nyanser av rost
Arkitekternas hån mot Bergsmännen
Vid Drottning Kristinas
väg på andra sidan vägen av
kårhuset Nymble, går det att
finna en skylt med 6 olika
plåtbitar uppsatta på.
Detta från kända återförsäljare
av kvalitetsplåt som SSAB och
Rukki. ”Woho” är det första jag
tänker som bergskvinna. ”Här
pågår en undersökning av plåtens
kvalitet genom att låta plåtarna
sitta ute dag och natt för att drabbas av alla olika väderförhållanden under en flerårig tidsperiod.
Detta för att sedan se hur hållfastheten påverkas. Materialutveckling in action!” Men icke!

omringar det nya huset så bra
som möjligt, och nu vill de veta
vilken återförsäljare av stålplåt
de ska välja. Efter oklart antal år
på bergs känner jag mig lite lätt
kränkt.
/Jesper 11

De som faktiskt satt upp plåtarna är arkitekterna som beställt
bebyggelsen av det nya arkitekturhuset längs Osquars Backe.
Så vida inte jag helt missförstått
arkitekturutbildningen, så är det
inte hållfastheten som undersöks.
Det arkitekterna undersöker är
hur rostfärgen skiftar med tiden
den står ute. Detta för att plåten
ska matcha tegelväggarna som
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Gammal Bergsman talar ut
om gamla goda tiden
Vi bergsmän är som bekant
lite extra intresserade av vår
historia. Alla traditioner,
berättelser och legendariska
fester som väggarna i Hardox
viskar om, alltihop har format
Bergs till vad det är idag. Men
hur var det förr i tiden,
egentligen?

sektionsengagemang, var han
kanske spexare? Klubbmästerist?
Flipperspelare? Alltihop på en
och samma gång?
”Haha flipperspel vet jag ingenting om, vi körde lite kort på sin
höjd, men jag var såväl spexare
som festfixare. Jag var väl inte
den mest aktiva på stället, men
jag var med lite överallt. Såhär i
Bergsgorillan gav sig ut på fältet, efterhand är jag mest förvånad
över att min lever pallade med
blev fältgorilla, och hittade en
allt festande, det fanns perioder
pensionerad bergsman för att
då det blev fler timmar på dansställa den ultimata frågan: Var
golvet än i föreläsningssalen om
det bättre förr?
På ett anspråkslöst fik fullt med jag säger så.”
Vi stannar kvar en lång stund
kulturtanter i Söderort stämmer
på ämnet gasquer och sittningvi träff, bergsmannen och
ar. Jag kommer ihåg mitt första
fältgorillan. Mannen, som egenbesök på Svenska Bergsmantligen heter något annat, kan vi
kalla för Berra. Han ler lite snett naföreningen. Alla gamlingar
när jag frågar om denna oväntade som kunde samma visor som jag,
önskan om anonymitet. ”Gorillan det är något visst med den känslan. Detta leder oss osökt in på
var aktiv redan på min tid, jag
ett område bergsmän har debatvet allt vilken typ av journalistik
ni bedriver.” Happ, tack för den. terat i decennier, vilken bergsvisa
är mest Bergs? Berra tvekar inte
Gubbe.
en sekund.
Hursomhelst. Berra gick på
“Bergsmän vi äro! Stål, gruvor,
Bergs på 60-talet och är numera
pensionerad efter en lång karriär sprit och allsång mitt av natten,
vad finns det egentligen där som
”som chef inom stålindustrin”.
inte är Bergs?” Tjaa, point taken.
Jag ber honom att beskriva sitt
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Det börjar bli dags att runda
vårt lilla samtal, men generationskrigets största fråga kvarstår: Var
det verkligen bättre förr?
”Nja asså såhär. Om man bortser från slemma n0llan som alltid
kommer vara någon grad av usel,
så verkar ni unga ändå vara lite
mer sofistikerade än vi på min
tid. Jag har mer än en gång vaknat en sommarsöndag med ansiktet i Japanskans halvfuktiga jord,
det tror jag inte händer längre.
Men det kanske bara är jag som
inbillar mig det?” Gorillaredaktionen kan varken bekräfta eller
dementera sagda påstående.
/Jesper 10 eller springpojken
som blev gorilla

5 snabba till ”Berra Bergsman”
Bäska eller Knölpåk?
Jag uppfattade inte det där som
en fråga. Bäska är den enda sanna
drycken
Långa strandpromenader eller
mysiga hemmakvällar?
Rundvandring i valfri gruva
N0llegorillan eller Bergsgorillan?
N0llan behöver all hjälp de kan få
Perlit eller Bainit?
Martensit
Hund eller katt?
Katt
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Hört i
Hardox
”Ytorna smeker varandra till
andra ordningen”
”Antigradienten är vad Thylwe
är för Manneberg”

Är du OPEN?
Självtest! Svara varje fråga
med ja eller nej.
1. Är du vän med en open?
2. Väljer du en open
framför en bergsman?

”-Släng den i toaletten!
- Vilken av dem?
- Den i vänster hand.”

3. Vill du att bergs ska gifta sig
med open?

”Schysst surdeg”

4. Känner du att det finns flera
sektioner (läs open) som är rätt
för dig?

”Asså jag borde blivit frisör
istället! Då hade jag sluppit den här
skiten!”

5. Skulle du säga att du är “öppen” som person?
6. Vet du vad förkortningen
OPEN står för?
Resultat: fick du flest “Ja” så är du
open, flest “Nej” så är du inte det.
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Ettans brev hem till mamma
och pappa
Hej, mamma och pappa!
Jag skriver detta med tårar i

optiHursomhaver blir man pessi

mistisk om sin framtida karriär

ögonen. Knappt ett år har gått

och sin egna hälsa, har man

i min utbildning och knappt en

inte hälsan har man ingenting.

dag har gått utan att höra Sand-

Det är därför jag träffar mina

viks reklam om deras usla stål

kemistkompisar varje dag, ”K

om och om igen. Man får nog

som i Kärlek ” brukar vi säga till

av Sandvik! Jag tror inte man

varandra. Oj, just det. Ja, jag har

kommer stanna hos dem i mer än fått diabetes men det ska hela
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2 år efter man studerat klart, så

sektionen stå för, alltihop, hela

det finns ingen större poäng med

faderullan ska betalas efter att

alltihop. Förresten har jag tårar

jag talat med mina advokater

i ögonen av mina insulinspru-

och stängt ner hela B och deras

tor som gör lite ont varje gång,

trånga toaletter och deras osköna

jag drack jätteäcklig saft under

stolar deras dåliga mottagning

mottagning och kom hem kräktes

och opolerade glasrutor och korta

i badrummet. Dessutom var alla

tak och ostädade lunchkammare

otrevliga under de veckorna av

och hårda gräs och långa distans

någon anledning.

till tunnelbanan och vingliga

bord och deras tungöppnade ”oj
kolla på mig jag är tung att öppna
det är för säkerhetens skull säger
vi”-dörrar och den där råttan som
bor i soptunnan utanför Hardox
kanske han också går på Bergs
och de tog bort VR-kuben också
fyfan och Mark han är för snygg
och alla andra jobbiga människor
fanhelvete.
Med vänliga hälsningar/

Censurillan
förklarar
martensit och
inneslutning

Martensit är att … våren och
därmed sommarn på är på FET
ingång. Även den där Quarnevalen!
Inneslutning är … att för varje
dag som sommaren närmar sig,
närmar sig en grisig tentavecka.
Rykten om att en ny omgång nØllan kommer i höst gör en bara
trött på livet. Suck.
/Jesper 4

Ettan
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Stjärnklart med
Löpphös
lagningskunskaper. Det bjuds

Vi är på väg mot Ingenmansland, bortom lönnmördargränd
och affären med annorlunda ting.
Vi vet inte vad som väntar oss
där, men vi vet att vi kommer få
träffa Löpphös. Vilka är egentligen dessa mystiska herrar? Vi
känner nog alla igen dem, de är
de där som kommer under mottagningen i spandex som dansar
och dricker yoghurt. Vi har alla
tränat under deras tillrop, bättrat
på fysiken till deras låtar och
skrattat åt dessa varelser.
Det är i hopp om att få lära
känna dessa herrar som vi nu
vandrar längs den mörka, svartrökta gatan.
Efter att ha följt rökdoften ett
tag hittar vi så småningom fram
till Löpphös och vi blir direkt
varse om Löpphös goda mat-
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på korv. Enligt Löpphös är det
viktigt att maten har en bra energibalans, den ska vara nyttig (läs
svartbränd) och så klart god. Dess
främsta syfte är dock att berika
kroppen och sinnet. Förutom
svartbränd korv är yoghurt, som
de flesta vet, Löpphös favoritkost.
Vilken är då den bästa yoghurten?
-”Det e mild, naturell, lätt,
ekologisk yoghurt! De e vår favorit.
Från svenska kor, fast gärna med
nån turkisk bild på.”
(Där ser man)
Det förvånar oss att inte se en
enda yoghurt på bordet under
vårt besök hos Löpphös, denna
gyllenvita dryck - grundbulten i
Löpphös existens.
En annan sak som också dyker upp i skallen då man tänker
på Löpphös är förstås
n0llan. N0llan ja, vad
tycker Löpphös om den
egentligen? Något lite
oväntat uppdagas under
samtalets gång. Förtjusningen över n0llan
verkar inte finnas,
Löpphös säger sig helst
faktiskt inte vilja veta av
den över huvud taget.
Ändå kommer de tillba-

ka, år efter år, och tar hand om
n0llans fysik. Varför? Är det mutor från phöseriet eller är det helt
enkelt bara vanligt hjältemod? Vi
är i alla fall djupt tacksamma för
deras ständiga uppdykande.
Men vart kommer Löpphös ifrån?
- ”1819 då skapade ju överphösaren jorden
och den gyllengrå himlen osv.
plus. Och dessförinnan så
hade ju Löpphös ingen jord
att knejta på och inget hav
att vara på heller så då var
det ju ett annat tillstånd. Då
knejta vi fritt.”
Okej så vem kom först,
Löpphös eller Överphösaren?

- ”Löpphös skapade ju
Överphösaren men Överphösaren är ju ingen avbild
av Löpphös på nått sätt,
Löpphös går ju inte att
avbilda på det viset.”
Jaha det här var ju
väldigt oklart. Vi går vidare
och frågar Löpphös om de
inte kan rita upp hur ett
typiskt år ser ut för dem.
Resultatet:
(Om du kommer på ett
bra sätt att tolka denna
ritning, vänligen kontakta
Jesper 7 eller Jesper 9)
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För att sammanfatta kan man
säga att Löpphös har åsikter
om oändligt många olika saker.
Allt ifrån vilka personligheter
som finns på sektionen till vilka
kläder som är inne just nu (oftast
blir det spandex). Av dem så kan
du få allt ifrån kostråd till hjälp
att komma ur en musikalisk kris
(Löpphös rekommenderar: Torsten Börjemalms nya). De kan
t.o.m. lära dig ett och annat hett
danssteg. Kort sagt, kunskapen
om universum flödar genom Löpphös., dessvärre gör detta inte det
lättare att förstå deras syfte här på
jorden. I den här artikeln har vi
gjort ett försök att nysta upp det
mysterium som är Löpphös, det
är dock diskutabelt om vi lyckats.
/ Jesper 7 & 9
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I mörkret på nivå 1650
Det är helt becksvart. Jag
står ensam i mörkret och
letar efter ljus från någon
annan källa än min egen
Iphones ficklampa, med mindre än 10% batteritid kvar,
1.5 km under mark, jag känner mig allt annat än Kaxig.

Kiruna, det trodde man inte när
man phöste runt nollan 2009.
Phöseriet, i år med lilla Lukas som
phösare, haha, asså man blir ju
orolig. Jag minns när jag phöste in
honom i rutan utanför Hardox, en
snorvalp direkt från gymnasiet. Det
var tider det!

20 minuter tidigare:
Min handledare suckar roandes
när vi sätter oss i bilen, ”Varför
vill du med till 1650? Det händer
inget spännande där! Det är inte
värsta festen direkt”… Jag bara
ler.

Vi var på väg ner till nivå 1650
för att inspektera skipparna, de
hissar som transporterar upp malmen från gruvan. En skipp hade
krånglat lite, så min handledare
skulle se vad som försiggick, och
jag fick följa med för att jag

Fest, tänker jag. Snart är det dags
för Quarnevalen på KTH, den bästa
festveckan någonsin. Undrar om
någon av de äldre studenterna ska
med, David och gänget. David, fan
vad gammal han är, hur gammal är
han egentligen? Han påstår att han
är 85a, menar han kanske att han
är 85 år?

tjatade. Jag menar, det var ju
1650 meter under gamla toppen
av Kiirunavaara! FETT BALLT!

1650 meter, det måste vara
djupare än Åre är högt. Åre, alla
resor till Åre, alla taxiresor i Åre,
Tott Hotell, med Ordförande Jesper Larsson sittandes frågande och
gloendes mot ett annat bord under
Tankarna kring Davids ålder var middagen, innan han på bredaste
det sista som flög genom huvumöjliga dalmål frågar; ”Hörrö Johan,
det innan mörkret slöt sig kring
va äle fö dåååre dä borta, ti vänster,
bilen då vi for ner i Kiirunavaara, som sitter o äter med mask på se?”…
världens djupaste järnmalmsgruFör er som inte vet svaret på frågan
va.
rekommenderar jag en diskussion med
Jesper.
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Läckert, 10%, det är typ så långt
1an har kommit på sin utbildning...
1an, jag vet fan inte vem någon i
1an är. Det kanske är dags att de gör
som Claes och springer nakna över
campus så någon märker av dem?
Sjukt bra idé!
Väl nere på nivå 1650 skulle
det gå rätt snabbt. Vi parkerade
bilen och gick 50 meter med två
svängar tills vi var framme vid
skipparna. Väl där så fanns inga
lysen och vi hade glömt lamporna
i bilen, så jag sprang tillbaka lite
snabbt för att hämta dem. Fem
meter innan jag var framme vid
bildörren slocknar hela gruvan.
Det blir helt kolsvart. Paniken
som uppstod var brutal. Vart var
bilen? Vart var jag?

Man måste våga var lite tokig för
rolighets skull, man kommer alltid
ha kvar de härliga historierna. Och
hur vilsen man än kommer vara i sitt
liv, hur mörkt det än är runt omkring
en så kommer man alltid ha de ljusa
minnena och polarna från Bergs att
höra av sig till, en gemenskap, med
Quarnevalen, Mottagningen, Åreresorna, Spexet, till och med tentaplugget.

”Roland, var är du Roland?”.
Haha, konstigt hur tankarna kan
flyga iväg. Spexet, med Johanna som
brittisk nunna, och i sektionen som
drivande Gorillaredaktör, den lilla
hippien med en röd Bubbla från
70-talet. Just ja, bilen, vart tog den
vägen? Och var kan lamporna gömma sig? I bagageluckan kanske?

Så lyser gruvan plötsligt upp
igen. Trygghet. Jag hittar lamporna och springer tillbaka till
skipparna.

Ta vara på tiden ni har på Bergs.

/Jesper 12

Jag tar upp telefonen och drar
igång ficklampan-appen. Samtidigt blinkar skärmen till, 10%
batteritid kvar.
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En dag som sångis
(läs ironiskt med Jesper 9:s röst i
huvudet)

En fredag i februari hade
jag den äran att vara sångis på
MAMA-gasquen. Jag noterade
då givetvis en massa hemskheter. Hemskast av allt var all
kanon som ekade mellan Hardox väggar. Därför tänkte jag
ta mig lite tid och dela med
mig av lite av tips och råd som
i alla fall har hjälpt mig att bli
en bättre sångare.
En dag som sångis börjar typiskt
med en lagom stor skål havregrynsgröt, ibland med banan i,
två ägg och så givetvis en kopp
kaffe att runda av med. Sedan
bär det av mot duschen. Jag
brukar normalt sätt sjunga ca 2-3
bergsånger i duschen.
- ”När jag är fuller då är jag
glad, fan vet om jag ej är vacker…”. I det här läget kan det ju
förstås hjälpa om man slagit i
en bäska i kaffet också. Man
kan också passa på att kolla sig i
spegeln medan man sjunger när
man ändå är i badrummet. Det
är bra för att, förutom att man
får den äran att lyssna på sig själv
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under ett par härliga minuter, så
är det även bra för stämbanden
med den höga luftfuktigheten.
Jag rekommenderar faktiskt alla
bergsmän att värma upp
ordentligt i duschen, helst varje
dag förstås, men framförallt
innan en viktig gasque. Jag
masserar även struphuvudet och
muskler runt stämbanden ett
par minuter om jag känner mig
stressad eller så innan jag ska gå
hemifrån. Det är viktigt med inre
harmoni om man ska prestera
med sin sång.
För att hålla uppe värmen är
det sedan alltid bra att smånynna
lite för sig själv på vägen till, ja
dit man nu är på väg. En
favoritlåt att nynna på är ”Krig
och makt”. Kom även ihåg att det
är bra resonans i tunnelbanan
så där kan man ju passa på att
kräma på lite mera;)
Väl framme vid lokalen då
eventet ska äga rum är det första
man ska göra att plugga in sin
luftfuktare på lämpligt ställe. Ju
tidigare den är inpluggad desto
mer njutbar kommer kvällen
bli för alla som medverkar. Ett
välfuktat rum kan i de flesta

fall hjälpa den allra vilsnaste av
sångare (Ehm…Ettan…) till rätta
bland alla svåra tonerna.

”Det var i vår ungdomens
fagraste vår vi drack varandra till
och vi sade gutår!”

Sedan har vi kommit fram till
ombytet av en passande utstyrsel
för kvällen. Jag brukar föredra en
fluga framför en slips men det
enda viktiga här är egentligen
att det inte sitter för hårt runt
halsen, så att man kan sjunga ut,
kom ihåg: starkt är vackert. Det
är en lag som måste följas här på
Bergs!
En bra gasque har mycket sång,

det vet ju så gott som varenda
bergsman om. Mitt jobb som
sångis för Bergs är att leda sången. Men oavsett hur bra jag än
leder så kan sången bara bli så
bra som ni sjunger den. Därför
uppmanar jag alla bergsmän att
öva på sången. Och om man nu
känner sig osäker, kanske går
man i femman och har inte varit
med på en gasque på ett tag eller
kanske så är man en liten Ettan
och är lite för fuller för att höra
vart man är i sången. Hur det än
är så är det förstås ingen skam
att fråga pappa sångis om råd om
man upplever besvär med någon
av alla de fagra melodierna.
// Jesper 9
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Studiebesök hos LKAB

Avstängda vägar, en fantastisk middag, ett nytt
gasque-begrepp, skidåkning,
ett besök på nya huvudnivån i
gruvan, norrsken, sjuttiofem
mi l i en bil och spektakulära
fjordar i Norge var vad styrelsen, näringslivsgruppen
och några få lyckliga tävlingsvinnare fick uppleva i Kiruna.
En tidig torsdagsmorgon var vi
femton lyckliga själar som tog flyget från vårvärmen i Stockholm
upp till snö, is och kyla i Kiruna.
Efter att vi gjort oss hemmastadda i ett av husen som hör till
LKAB:s företagshotell så letade vi
upp första bästa lunchrestaurang
och tog sedan en promenad i
stadens centrum. Man förstår verkligen hur mycket LKAB betyder
för Kiruna när man tänker på att
delar av staden ska flyttas på grund av sprickbildningar i marken
som rör sig närmare staden allteftersom att gruvan görs djupare.
På torsdagkvällen åt vi en
fantastisk middag med representanter från LKAB, eller vad
sägs om gravad tjäder och wallenbergare gjord på ripa till förrätt,
björkrökt renfilé till varmrätt och
hjortronsoppa med vaniljglass till
efterrätt.
Fredagen viktes åt resans stora
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mål, det vill säga studiebesöket
i LKAB:s gruva Kiirunavaara.
Första stoppet var besöksgruvan
på 540 meters nivån, men vi
fick även se den nya huvudnivån
som håller på att byggas cirka
1200 meter under marken. Det
var verkligen fascinerande att se
kontor, järnväg och servicehallar
så långt ner i jorden och Kiirunavaara är ju trots allt världens
största underjordsgruva. Efter
att ha ätit lunch nere i gruvan så
fick vi även besöka anrikningsoch kulsintringsverken uppe på
marknivå, där malmen slutligen
görs om till pellets. Helt klart ett
väldigt intressant studiebesök och
får man chansen så rekommenderas det starkt!
På lördagen så hade vi en ledig
dag och tio personer av gruppen
åkte till Björkliden och Riksgränsen för lite utförsåkning. Undertecknad och fyra andra hade

som plan att åka till Narvik men
när vi hade åkt ut ur Kiruna fick
vi till vår besvikelse se att E10:an
var avstängd på grund av oväder.
Vi kom snabbt på en backupplan
och vände således bilen och åkte
österrut till Finland och Treriksröset!
Innan gränsövergången till
Finland så fick vi höra på radion att vägen mellan Narvik och
Kiruna återigen hade öppnats. Vi
beslutade oss därför för att ta en
ordentlig roadtrip och efter att vi
hade nått Treriksröset så fortsatte
vi norrut in i Norge. Att hitta
en lunchrestaurang i vårt västra
grannland visade sig vara lättare
sagt än gjort och efter att ha
letat ett bra tag blev nödlösningen en undermålig kebab på en
statoilmack. Bilen fortsatte sedan
sydväst mot Narvik där vyerna
stundtals var magiska. Döm om

vår förvåning när vi även lyckades
hitta en livs levande Bergsgorilla
bland Narviks fjordar.
Sjuttiofem mil och många
färdlekar senare kom vi åter till
Kiruna där skidlaget hade förberett en gasque där konceptet powerbreaks visade sig vara väldigt
lyckat. Mer information om detta
kan ni få av vår kära Femten som
nog även kan ge tips på passande
musik! Efter gasaquen, när vi var
på väg att pröva på Kirunas uteliv,
så var det några av oss som hade
turen att få se norrsken. Väldigt
spektakulärt och det får nog
sammanfattningsvis ses som höjdpunkten på resan till Kiruna.
Slutligen vill jag rikta ett stort
tack till Femten och näringslivsgruppen för ett mycket bra utfört
år och en härlig vistelse i Kiruna!
/Jesper 1
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Yousef spekulerar
Du tror du är speciell bara
för att du är Bergsman!

kommer kemisten direkt känna
fältets fulla, överväldigande styrka. I specifikt kemistens fall komSjälvklart är du det... men har
mer denne försöka repellera sig
du någonsin undrat varför; vad
är det som utmärker en bergsman iväg från fältet, på grund av det
överskridande värdet av awesomefrån en indek:are, openist eller
ness. För att illustrera styrkan
fysiker? Vad gör Bergsmannen
på bergsfältet, låt oss utföra ett
så mycket mer awesome? Svaret
tankeexperiment:
ligger i det som kallas B-fältet, i
Säg att vi har en kemist i rumfolkmun känd som Bergsfältet!
met. Vi kallar denne stackare
Trots att B-fältet är ett allmänt
för Äpplet. Helt plötsligt omrinkänt fenomen inom naturvetengas Äpplet av Bergsmän och då
skapen, så är det ytterst få som
kommer Äpplet enligt Diraks
kan förklara det. Bland dessa få
finns den världsledande experten deltafunktion, skjutas mot oändligheten ortogonalt mot planet
på B-fält, och dess inverkan på
oss och universum runt om kring som Bergsmännen står i. Äppelmos alltså. Men om vi antar att
oss, Yousef. Han ska kasta ljus
över detta mysterium, här och nu den här kemisten istället omringas sfäriskt av Bergsmännen. Då
med oss!
kommer ett intressant fenomen
Vi börjar från början. Vad är
uppstå: på grund av att kemisten
Bergsfältet i grunden?
Yousef förklarar att det är fältet är omringad i alla riktningar kommer denne inte ha en energimässom stålar ut från varje Bergsman. Det är ett superkonservativt sigt gynnsam riktning att röra sig
i, förutom inåt. Resultatet blir
fält av awesomeness. Att det är
att kemisten komprimeras till en
superkonservativt innebär att
finit punkt i sin desperation att
styrkan på fältet inte avtar när
avståndet från bergsmannen ökar, ta sig ur Bergsfältet. Äpplet blir
utan det är konstant och bevarar då den så kallade Punktkemisten.
Observera dock att detta inte
sin storlek och riktning. I praktiken innebär detta att så fort något, bör prövas i praktiken, då det
skulle resultera i en impression
en kemist exempelvis, träder
innanför Bergsfältets effektivradie av kemisten som skulle orsaka en
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atomär kollision, vars mängd frigjorda energi skulle vara tillräcklig
för att orsaka förintelsen av universum. Ännu en gång, prova inte
detta experimentellt. Ingen vill
dö i en kemistisk Big Bang.
Farligt är alltså Bergsfältet,
men Yousef menar att det finns
en sjukt viktig slutsats som kan
dras av det och dess påverkan
på vårt universum: Bergsmännens B-fält kommer förse Jorden
med en viss awesomenesstäthet
bara genom att finnas till, vilket
betyder att för varje ny Bergsman som kommer till världen så
kommer världens totala awesomenesstäthet att öka. Alltså kommer
Jorden, och faktiskt hela vårt
universum bli ”a more awesome
place to be” för varje ny Bergsman.
Det är alltså därför vi som Bergsmän speciella!
Detta är bara toppen av isberget, för i nästa del kommer
Yousef leda oss djupare in i kunskapsområdet, och djupt där nere
vilar den otroligt sällsynta varianten av Bergsfältet; det så kallade
Phösarfältet.
Stay tuned! Och som mästar
Obi-Wan sade:
”...and may the Field be with
you!”

Idrottsledarens
spalt
Starkt är vackert är vårat
motto här på Bergs. Sällan
har det varit tydligare än när
innebandyturneringen i THS
Mästerskapen avgjordes i
februari.

Lagen Bergsmännen och Materiallirarna förnedrade Kemisektionens två lag med 14-1 respektive
13-4! Med dessa hjältar kunde
Bergs visa vilka som är starkast på
KTH – ända in i kvartsfinal där
det efter en tuff andra match mot
CL avgjordes på förlägning med
2-3.
Onsdagsidrotten rullar på som
aldrig förr med en stark dominans av ettans nävaro, hittills har
det bedrivits aktiviteter som
innebandy, volleyboll och
spökboll för att nämna några!
I övrigt grusade även
Bergsmännen med en snittvikt på
96 pannor allt motstånd i
dragkampen som avgjordes i
december. Men vem hade trott
annat?
/Jesper 4

/Jesper 13
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Spexet har talan
Bergslusse, vilken
succé! Efter månader
av blod, svett och
tårar var det i mitten av december äntligen dags för dagen med
stort D. Stora matsalen i Nymble
räckte nästan inte till när publiken strömmade in, extra stolar fick
hämtas och de sista insläntrarna
fick stå tryckta mot väggarna.
Längst fram satt som vanligt
paschorna och ropade åt skådisarna med humöret i topp efter en
fantastisk paschelunch.
Energin var maxad, humorn
förstklassig och publikens jubel
smått öronbedövande. Bergsspex
som det ska vara, helt enkelt!
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Ni som inte var där missade
verkligen något! Men gråt inte
för mycket, nu får ni äntligen en
ny chans. Den 17e maj firar inte
bara norrmännen, det är även
dags för Bergsspexets Grand Finale! Då kommer vikingarna (OBS
ej dansbandet) ännu en gång att
inta scenen för att söka efter sin
förlorade kamrat.
Galenskaper, tokigheter och
kanske en och annan ny scen
utlovas till ett mycket studentvänligt pris. Så boka in 17e maj i era
kalendrar redan nu, detta spektakel vill ni inte missa!
/Jesper 5 och Jesper den tionde

QR-koder fanns inte på vikingatiden, men årets skådisar vill i
alla fall tipsa om att scanna den
där lilla rutan nedan med lämplig
app. Koden leder till Grande Finales officiella Facebookevent där
mer detaljer och aktuell information om terminens stora spexhändelse finns att finna!

Vid Tor-stens mjödkanna, du
måste ju scanna!
Tiden är knapp,
använd en app!
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Spexets äventyr i öst
Det var en grå torsdagskväll när
en liten del av Bergsspexet tog
sitt pick och pack och satte sig på
färjan för att ta sig till grannlandet i öst. Resan var lång men enligt
Gorillans källa gick det ingen
nöd på gruppen som kunde underhålla sig själva bra. Så pass bra
att de morgonen efter vaknade
så mycket som en kvart innan de
skulle av båten. Gorillan undrar
om spexet har hört talas om
alarm på mobilen?
Väl i Finland så spenderades
första delen av kvällen med den
legendariske professor Frasse och
en supé. Till den bjöds de på Jaloviina, en dryck som är en blandning av cognac och brännvin, och
en flaska ”Bear Gall Wine” från
Kina. Spexkillarnas dom av den
sistnämnda var inte nådig. ”Det
värsta som man kan dricka” var
den slutgiltiga recensionen som
de kom överens om.
Vid nästa anhalt, teknologföreningens svartbar, provades
ännu en drink. Betongblandaren
serverades som en shot Bailey’s
och en etta ”svett”. Svetten kom
enligt historien från teknologföreningens orkesters tröjor som
de haft på sig under hela sin
turné på två veckor. För att sedan
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komma åt svetten hade tröjorna
fått hänga inne i en bastu så att
de samlat åt sig fukt, för att sedan
kramas ur. Hur denna drink
smakade förtäljer inte historien
men Gorillan är tveksam till
att den slår en knölpåk och en
banan.
Dock var inte kvällen slut där.
Spexet hade inte fått nog av
Finlands spännande uteliv utan
fortsatte till en svartklubb. Väl
där insåg spexarna att ridån för
klubben måste vara den tjocka
cigarettröken som låg som en
slöja över hela stället.
Lördagen började tidigt, redan
runt elvasnåret var spexarna
redo att följa med Vesa på Ylonz.
Ylonz är en ölorientering som
hålls i Helsingfors och anordnas
av teknologföreningen varje år.
Ölorienteringen går ut på att
varje lag får ett antal ledtrådar
till olika barer, dessa barer ska
sedan letas upp. Väl framme vid
en bar ska det sedan drickas en
öl och så fortsätter tävlingen tills
alla barer är hittade. Gorillan har
från sin källa fått höra att hela
650 finlandssvenskar brukar delta
i denna tävling. Detta innebär
alltså en hel del konkurrens med
alla de 200 lagen. Det är oklart

hur det gick för våra spexare men
vi kan ju alltid hoppas på att de
använde sina spextalanger för att
vinna. Lördagskvällen avslutades
sedan med en fest bestående av
dans och karaoke.
För de som blev inspirerade
att upptäcka Finlands uteliv så
har Gorillan ett hett tips om hur
man kan spara pengar på sin resa.
Enligt en säker källa så kunde en
i spexet åka buss genom att visa
upp ett matkvitto från den lokala
mataffären istället för att köpa
en bussbiljett. Gorillan avsäger
sig dock allt ansvar om detta inte
skulle fungera för någon annan,
spexare kan ju trots allt vara mycket övertygande.
Efter alla dess upplevelser och
äventyr var spexarna till slut
tvungna att runda av resan. Detta
genomfördes på söndagen då de

städade hålan de hade bott i för
att sedan ta båten tillbaka hem
till Stockholm. Det här är nog det
enda vi får veta om bergsspexets
allra sista finlandsresa, men hör
med någon som var med om du
vill veta mer om detaljerna!
/Jesper 7 och Jesper 5
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Action - Sabatron
Regi: Svante Jonasson
130 min, från 15 år
Rollista: Alexander
Schwarzenegger, Kim ”Kimpan” Jong-un, Natalie Portman, Gorillaredaktionen, Jan
Guillou, Ice Cube.
I ett dystopiskt Malungsfors i
Dalarna leder en ond och skäggig
Jesper-prime gruppen Skepticons
vars mål är att skapa ett kraftfullt
vapen som kan omintetgöra Högskolan Dalarnas Bergsskylt. Med
nyutvecklad teknik lika optimalt
och precist som Sandvik 13C26
martensitic knife steel™ är det
en tidsfråga innan Malungsborna blir utan sin älskade lunchkammarprydnad. Helt hjälplösa
vänder sig Sandvik till Sabatron.
Han är skoningslös, han är
mystisk, han är en diagnostiserad
diabetiker och han är den enda
som vågar ställa sig emellan Jesper-prime och hans planer.
En ”Vart ligger det? Har aldrig hört talas om.”-by mitt ute i
Sommar-Sverige blir centrum för
terror, tekniskt underlägsen vardagshjälte dyker upp, pang i bygget
säger det och så är man i säng
med Natalie Portman. Jävla bra
film. Jonasson lovade och lever28

erade en film som inte skulle gå i
vanliga banor. Här får action-genren bekanta sig med grovaction,
science-fiction, mer grovaction
och lite heavy metal. Någonstans
på jordklotet sitter en Spielberg
i varma långkalsonger med en
kopp te i handen och funderar
på att byta karriär. Spielberg som
är ikonisk för att stjärnspäcka
sina rollistor till det yttersta har
blivit bevisad fel, det går att sätta
den 84-årige lokala pensionären
Gunborg Nordlander i en roll
och fullständigt besegra publiker
världen över.
Filmen spelades in helt utan
datoranimationer, i en av filmens
höjdpunkter där en shoot-out
bryter ut runt ett lemonadstånd
såg regissören till att det fanns
riktig lemonad i glasen för bättre
inlevelse, ”allt för den nya grovaction-science-fiction-heavy-metal-genren” säger Jonasson till AP.

Bästa replik: *Innan Sabatron
avbryter kinesiska mafian och
Jesper-primes nattransaktion i hamnen*: ”Bäst att sitta ner och hålla
i glasen. Festen har precis blivit
sabbad.”
/Jesper 3
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“Chokladig, vad finns det mer
att säga?” - Alexander

-”Fantastiskt gott.” - Robert

“Aa chokladmjölken? Den är
rätt god...typ. Eller vill du ha en hel
mening? Aha okej, eee, det är gott
på morgonen. Godare kall än varm.
Trodde först du menade Pepps
Persson. Du vet Pepps Persson,
“O’Boy! Vilket vackert vaeder!
Solen skiner idag!” - Philip

Gorillaredaktionen på röda
mattan i Borlänge

Det överflödiga vårflödet även
kallat överflödet gick nyligen av
stapeln och en stor del av redaktionen kunde inte hålla sig borta
från tillställningen i Borlänge.

Jesper 5: Får
julkänsla av den
rödgröna flugan!
Trodde han att det
var bergslusse? Men
färg är lajbans!
Jesper 7: Oh,
måste vara en av de
så kallade spexarna
som gömmer sig
bakom denna ridå
av clownränder.
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Gorillan var där för att övervaka
vad som hände och såklart rapportera om vad gorillaredaktionens medlemmar hade valt att klä
sig i denna extraordinära afton.

Jesper 5: Varför
en tygpåse? Mycket
oklart vilket märke
det är, kanske Armani? Det kan vara så
att vi ser en ny trend
skapas här!
Jesper 7: Färg är
något gorillan gärna ser mer av, den
blåa flugan var ju
iaf en början. Men
tygpåsen, hör den
verkligen hemma
vid sådana här fina
tillfällen??

Jesper 5: Nakenchock! Gorillan har visserligen
inte fått se ljuset
på länge men
lite kläder och en
trimning av pälsen
hade ju inte varit
Jesper 5: Jag har
fel.
bara
en kommentar.
Jesper 7: Om
James
Bond copycat!
du inte har en
Jesper
7: Mycket
egen kostym så vet
du att det finns propert på överdelen
som sig bör. Gympaskoatt hyra.
rna gör sig dock bättre
till en träningsoverall.

Jesper 5: Showoff
med två medaljer!
Bekräftelsebehov?
Jesper 7: Här var
det strikt! Det här är
definitivt en man som
gärna visar upp sina
många attiraljer utan
att skämmas.

Jesper 5:
Blått och svart.
Var är det gyllengråa??
Jesper 7:
Blått som havet
med inslag av
silver i form av
smycken. Steel
säger gorillan!

Jesper 5: Roligt med mönster
tycker gorillan!
Jesper 7:
Hur tänkte hon
här! Överflöde
är väl ändå
ingen schackmässa?

Jesper 5:
Roligt med en
färgad skjorta! Men vad
hände med
kavajen? Stil
och klass ska
man ha på
bergs!
Jesper 7:
No comments!

31

Bäskans väg ner i strupen
Bäska droppar. Bara
ordet inger rysningar och
om möjligt även lite
kittlande vill-ha-mer
känsla. Kanske kommer
ett minne från den där
lajbans gasquen under
mottagningen fram, men
om du minns det så drack
du uppebarligen för lite av
den ädla drycken!
Rosé är 2012 och bärs
dricker din farsa. Så för att
slippa pinsamheter inne
på glasbanken recenserar
Gorillan den enda respektabla dryck att ta med på
festen i sommar! För inget
minskar repulsionskraften
till andra könet mer än en
flarra bäska!
Eftersom det här blir
något utav en instruktion
för hur du skall du lyckas
i sommar börjar vi direkt
med att flaskan hittar
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du under Kryddad sprit
(varunummer 214, men
ändå 23!) såvida du inte
är bjuden till en anständig
bergsman – då hittar du
den i frysen, för bäskan
ska severas isande kyld.
Om vi återgår till flaskan
ses snabbt den eleganta
lyxförpackning som valts
här. Vissa skulle påstå att
Steve Jobs otvivelaktigt
tagit inspiration till sina
produkter härifrån. En
cylindrisk underdel med en
vacker midjebildning kring
halsen ger ett bra handgrepp oavsett hur darrig du
är. Det enda som hindrar
från total helgonförklaring
av förpackningen är
materialvalet glas i
istället för stål eller
möjligen amorf metall.
Nåväl, korken är metall
och det är ju insidan som

räknas trotsallt!
Nu när du väl slagit slag i saken
och omsatt dina lånade slantar
så slår det dig möjligen – hur
dricker jag det här? Vad gäller
tillbehör krävs endast ett redigt
moment för att öppna skruvkorken (återförslutningsbar!) och
utöver det nubbeglas. För den
som är mer äventyrlig och valt
att medföra bäskan till gitarr-påfilt-på-gräsmatta-festen må korken användas alternativt diskret
halsning ske (Pompe-style). Men
bergsman supa alltid till med stil
och klass, eller hur var det?
Ska en sång sjungas innan
läpparna omfattar glaset då? Här
går skiljemeningar åt. Bergsman
i grupp göra väl i att ta en nubbevisa men skall komma ihåg att
inte skämma ut sig med kanon
eller annan fyllesång, särskilt där
icke-lärda närvara.
Då dropparna av bäska fuktar
Din hals kommer en tidigare
oanad smaksensation att infinna
sig. Man skulle kunna säga att
smaklökarna hittar sin själsfrände
och ribban för vad som är gott
därefter skjutit helt i höjden. Det
är en kraftig, direkt komplex men
ändå enkel smak av malört, kanel
och pomerans som bildar den
ack så unika smaken som bäskan
ger. Vissa menar att här även kan
anas en mild doft av blommor

som för tankarna till det lantliga. Efter sig lämnar bäskan så
kallad rest-bäska som av vissa är
önskad medan av andra helt ser
det som en oönskad fas i sammanhanget. Dess ljusgul-bruna
färg är dessvärre inte lika unik
som dess smak och kan i vissa
fall medföra vissa missförstånd
på festen efter nödiga situationer.
Bäskan lämpar sig i övrigt tack
vare sin kraftiga smak som både
få-igång-feststämningen-kickstarter och måltidsdryck, vilket styrks
av dess dominanta position på
gasquer.
Vem minns inte hysterin kring
fanta-rosé eller cola med lingondryck i dryckesautomaten. Går då
bäskan att nyttja i legering med
annan dryck? Svaret är givetvis att
det inte går (är du tokig?!). Det
enda binära fasdiagram bäskan
ingår i är det mellan bäska och
succé.
För att slutligen avsluta beefen
för den som fortfarande bär tvivel
på bäskans potential har Gorillan
låtit de allsköna, om än ej ännu
elddöpta, Bergs Phöseri anno
2014 göra prov på bäskan.
Juryn var minst sagt lyrisk och
att döma av de många flaskor
som stod på parad är och förblir
bäskan bergsmannens livselixir.
/Jesper 4
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Tjenare, Tjenare!

Jag ser alltid fram emot lite surr
och hjälper gärna till med termo-tal.

Är en bergsman här med riktigt gooo göteborgska på hela 22
jordsnurr, håret som det varmaste
Nås på: gbgkillen69@hotmale.
och hetaste STÅLET. Jag är alltid com
redo att köra hårt på kvällen med
stil och klass och fortsätta tills de
Vänligen
första solstrålarna lyser upp HarGoooagubben 22
dox. Förutom långa skogspromenader så gillar jag att hänga med
mina bergsvänner och jag har ett
/spökskribent Jesper 2
stort intresse för nakenbad under
sommaren.
Mina vänner beskriver mig som
en kille med stort hjärta, glatt
humör och en vältränad kropp.
Det sägs även att jag är grym på
att smyga så vem vet, kanske är
det jag som är den riktiga James
Bond?
En sak är säker, jag är på jakt
efter en glad bergsblondin och
hon ska helst vara duktig på att
gulla. Helst ska du också kunna
termodynamik, men det är något
jag kan gärna lära dig. Jag är nämligen expert på det och kan räkna
ut arbetet mellan våra kroppar
med stor enkelhet.
Helst inte fett bränd så att det
blir “safe”. Är du min drömtjej så
är det bara säga “Hej” när du ser
mig glida förbi i korridoren.
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Gorillaredaktionen
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Bergskrysset
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Ostabil man
Minitenta
Läggs ovanpå det håliga
pålägget
Dricker bergsmän
Kommer mjölken från
Hårt
Har bergsmän
Jesper den…
Eliassons hemtrakter
Sker under långt tidss
pann
Fick korpralen
Järnoxid
C
Träffar man på fjället
Den kommer på gasquen
Ljud från kanonen
Ropas på spex
Ätbar kurs
Finns i metaller
Har sin nästa anhalt i Rio
Tvåmannabad
Skål…
Går på KTH
Kan man planer och 		
metall
Usch
Innersta
Hör till klassen
Tappar spexet bort
Bästa träningsformen
Inte metall
Personen är försvunnen,
är det någon som vet var
han kan va?

32. Konsekvent tänkande
33. Amerikansk förmiddag
34. Stoppas föremålet ned i
vid etsning
35. Färg
36. THS
37. Pyttelitet
38. Konstant töjning
39. Mat i förra årets spex
40. Phösarnas husdjur
41. Styrbjörn och Sven
42. Symbolen för bergsspexet
43. Obligatoriskt för N0llan
44. Förnuftsenligt
45. Ordf@b.kth.se
46. Där nere
47. Välkänt projekt på 		
Materialinstitutionen
48. Närmare än du tror
49. Mycket fin trädgård
50. Sammanfogats
51. Inte PDE
52. En värmebehandling av
stål
53. Stugfrukost
54. Tänk Mycket Vila
55. En sån där fest
56. Ger ” en tidigare oanad
smaksensation”
57. Process för framställning
av flytande stål ur tackjärn
58. Varken spetsig eller trub
big
59. De som är nåt hänger här
/Jesper 5
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Vad hände med Rauk?

Fantombild av Rauk, skissad med hjälp av vittnen som hört talas om hen.
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Vad var det egentligen som
hände med Herr Rauk? Delar av
redaktionen har blivit varse om
att Rauk med flera har försvunnit
från Bergs. Kan detta verkligen
stämma? Eller är det bara ännu
ett galet rykte? Det som har ryktats om är att Rauk var den sista
Gorillaredaktören innan nuvarande som faktiskt tryckte upp
Gorillan (exkl. N0llegorillan) och
dessutom att denne person har
varit Verkmestare i KBSS. Det
skulle såklart vara intressant för
redaktionen om denna människa
kunde återfinnas då hen om möjligt bär på värdefull information.
Av den här anledningen börjar nu jakten på den försvunne
Rauk. Det kommer bli en följetång i kommande nummer av
tidningen tills han hittats.
Redaktionen vädjar om hjälp
från er läsare. Är du den som såg
Rauk senast? Vet du något annat
som kan vara av vårt intresse?
Hör i så fall av dig genom att
slänga iväg ett mail till gorillan@b.kth.se.

Det finns vissa omständigheter
kring försvinnandet/personen ifråga som kan tyckas aningen förvirrande, dessa omständigheter
listas nedan:
• Rauk är gotlänning.
• Hen har varit med i 		
vinter-OS 2006.
• Ett par skor försvann
innan Rauk försvann.
• Hen har inte skostorlek
44.
• Det talas om en skylt på
en dörr i Hardox. Någon
som sett denna?
Det finns även en del frågetecken kring detta mysterium:
1. Vände Rauk på toan?
2. Sov hen i Hardox?
3. Brukar Löpphös slagga
utanför Hardox?
Återigen ber vi er läsare att
komma med tips till redaktionen
om, egentligen vad som helst,
som kan leda denna utredning
vidare mot ett återfinnande av
Rauk!
/Jesper 7
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Ordförandes post

Så var det då dags igen, den
ordinarie gorillan återvänder
efter ett långt uppehåll! Gorillan
är, tack och lov, ej längre endast reserverad för nØllan utan
sektionens ädla Bergsmän kan nu
alla ta del av Gorillans uråldriga
skönhet.
På tal om ädla Bergsmän och
uråldrig skönhet så har er kära
ordförande på ett gott sätt representerat Bergssektionen under
mitt snart utgångna verksamhetsår. Jag har stolt burit vår fana
i stadshuset när gamla Bergsmän
diplomerats, jag med stil och
klass visat upp Bergssektionens
ädlaste sida på diverse, mindre
skinande, sektioners nØllegasquer och jag har även hunnit med
en tungkyss med vår före detta
klubbmästare på Bergslusse.
Av alla fester som hunnits
med så måste jag, kanske inte så
otippat, lyfta fram Hindersmässan till en klar förstaplats. En
tidig morgon och en buss mot
Örebro, fylld av ankedotter av
Lars Werner, följdes av lite lätt
sövande föredrag innan en trerätters lunch med passande dryck
tog vid. Man hann inte mer än
att ta ett dopp i poolen och svida
om till smoking innan banketten
började. Där gjorde årets Över40

phösaren Fredrik Stark en utomordentlig prestation som en av
huvudrollerna i AGA:s spex. På
vickningen efter middagen lyckades jag med konststycket att bli
bortschasad från bordet av självaste Ian Wachtmeister, men taktisk som jag är så undvek jag en
konfrontation och smet givetvis
vidare till efterkör och dans. En
lång men väldigt underhållande
dag kom till sist till ända, nästan
ett dygn efter avfärd, när vi åter
kom till Stockholm.
När du nu läser denna text har
Öfverphlödet i Borlänge precis
gått av stapeln och styrelsen,
NLG samt några få utvalda har
varit i Kiruna vilket du kan läsa
mer om på sidan 20.
Annars är allt som vanligt nu
på våren då tiden flyger förbi
och alla helger är fullbokade. Jag
hoppas att ni alla har haft ett lika
roligt år som jag har haft!
Eder ordförande
Jesper Larsson

Krypto

När ni har läst igenom hela Gorillan kanske ni undrar vilka alla
Jesper är. För att ni ska kunna
ta reda på detta så finns här ett
krypto. Vilken bokstav som hör
till vilken siffra tar ni reda på

genom att lösa korsordet. I det så
finns det stora gråa siffror i vissa
rutor. Ta reda på vilka bokstäver
som står i de rutorna så vet ni
vilken Jesper som är vilken.
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Censurillan spoilar slutet i
Game of Thrones!

I en exklusiv intervju med författaren bakom dundersuccéen berättar George R.R. Martin för första gången vem som slutligen bestiger
den omstridde järntronen i sista boken. “Givetvis är det en Bergsman”, säger han.

Har du tagit illa upp av denna Gorillan?
Ingen bryr sig... men du kan alltid kontakta Gorillaredaktören på gorillan@b.kth.se om du vill vädra lite åsikter
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