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DORILLAN

DORILLAN BUMP STÄLLER UPP SOM ORDFÖRANDE
Materialquiz
Stål Wars
Nya rön om Bergsfältet
Reportage från SM3

I DETTA NUMMER:
LÄR KÄNNA BUMP
OCH LÄS OM HANS
PLANER!
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Gorillan är här!
Gorillaredaktionen är stolt att återigen släppa
på de kreativa bromsarna som hållit oss
fänglsade så länge. Möt Dorillan Bump och hans
kampanj för att bli Bergssektionens ordförande

Ritad av prinsen
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Make Bergs Great Again!

Bergsingenjörsutbildningen var en gång ett ärofyllt utbildningsprogram. Studenter från när och fjärran sökte sig till Bergsskolan i
Falun för att förbättra och utveckla Sveriges stolthet, det svenska stålet.
Sveriges ekonomi sköt i höjden, samhällsnyttan växte och Sverige blev
känt som möjligheternas land. Allt tack vare Bergsingenjörernas insatser och hederliga arbete. Detta kom dock till ett slut år 1869 i samband
med sammanslagningen med det Teknologiska institutet i Stockholm.
Idag är Bergsmännens insatser bortglömda … Bergsmännen är en sällsynt art på campus, förbisedda och förtryckta. Dorillan Bump har den
erfarenhet som krävs för att vända upp och ner på maktpositionerna på
campus. Det är dags för oss att återuppta vår position och försvara vår
heder. Rösta på Dorillan Bump för ett bättre Bergs!
Bump har sedan länge arbetat för instiftandet av Bergsmuren, en mur
som ska skydda Bergsmännen och hindra inkräktare från att ta sig in i
Hardox och B-huset. Detta har varit ett stort problem på senare tid då
samhällsbyggarna genomsyrat våra datasalar med sin närvaro. Dessutom har utnyttjandet av våra mikrovågsugnar i vår nyrenoverade
sektionslokal resulterat i dyra reparationer. Det är oacceptabelt att de
tar våra datorer och mikrovågsugnar ifrån oss! I hopp om att lätta på
stämningen lät vi samhällsbyggarna hyra Hardox för en gasque, något
som vi snabbt fick ångra. Förutom grisiga bord, nedplockning av skyltar
och förstörelse hade de maken att ta sönder 50 % av våra toalettstolar.
Som egenföretagare och entreprenör har Bump både kontakter inom
näringslivet och inom THS, vilket är en stor fördel. Tack vare hans
kontakter inom industrin är drömmen om en sjukt sponsrad mur i
högkvalitetsstål inom räckhåll. Denna kommer att kunna motstå varenda syraattack kemisterna kan tänkas göra och hindra samhällsbyggarna
från att utföra mer förödelse. Att dessutom låta sammhällsbyggarna
bekosta muren är inte mer än rätt.
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Förutom detta förespråkar Bump förändringar till vårt civilingenjörsprogram som gör det svårare för spioner att bedriva sin verksamhet.
Genom att avskaffa löjliga inriktningar såsom plastmastern och indekmastern och endast tillåta det enda rätta, Teknisk Materialvetenskap
(TMV), kommer vi att kunna lägga resurserna där de betyder som mest.
Fler resurser kommer att innebära en utökning av vår institution och
finansiera fler forskningsprojekt. Inte nog med det kommer vi att få en
expansion av våra fonder vilket ger upphov till högre stipendiesummor.
Detta kommer att innebära en högre arbetsnytta vilket alla kommer att
tjäna på. De fria marknadskrafterna kommer att gynna hela KTH om
inte hela Sverige!
Efter en lång tid av förtryck är det nu dags för Bergs att återuppta sin
position på campus. Vi måste stå upp för stålet, vi måste stå upp för våra
rättigheter som Bergsmän! Förstörda toalettstolar och samhällsbyggare
är ett minne blott. Hardox och B-huset skall vara en fristad för oss Bergsmän där vi kan mickra vår mat ifred, där vi kan uttrycka våra känslor
ifred och arbeta i datorsalen utan att behöva störas av andra icke-Bergsmän. Så gör ditt jobb som sektionsmedlem, rösta på Dorillan Bump för
ett bättre Bergs!
Regnbågsansvarig
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Yousef spekulerar vidare

”Så blir universum a more awesome place to be”
Så löd de avslutande orden av professor Yousef Bergsman när han
redogjorde sin tes om B-fältets verkan för våra läsare den där aprilvåren
2014. B-fältet, fältet som strålar ur varje bergsman. Ett superkonservativt fält av awesomeness som är konstant och bevarar sin storlek och
riktning, vilket betyder att så fort något, en kemist exempelvis, träder
innanför Bergsfältets effektivradie kommer kemisten omedelbart känna
fältets fulla, överväldigande styrka. I specifikt kemistens fall kommer
denne försöka repellera sig iväg från fältet, på grund av det överskridande värdet av awesomeness.
Yousef berättade vidare om hur en punktkemist uppstår,
fenomenet som inträffar när kemisten omringas av en teoretisk sfär av
bergsmän och hur detta skulle orsaka en atomär kollision, vars frigjorda energi skulle vara tillräcklig för att utplåna hela universum. En
kemistisk Big Bang. Han avslutade då sin redogörelse med en godlåten
slutsats som chockerade hela världen.
– ”För varje ny Bergsman som kommer till världen så kommer alltså
världens totala awesomenesstäthet att öka. På så sätt så blir Jorden och
faktiskt hela universum a more awesome place to be”
Men på den tiden var saker annorlunda. Bergssektionen styrdes
av den dåvarande sektionsdiktatorn Kim Jong Jesper, som bedrev en
massiv censur av oliktänkare och icke-bäsk-relaterad forskning. Även
gorillaredaktionen föll offer för denna censur och våra utsända tvingades utelämna flera viktiga komponenter i Yousefs tes. Det var svåra
tider.
Men tiden har gått, redaktionen har överlevt och nu har den
poltitiska spelplanen förändrats. Kim Jong Jesper är ute ur bilden, och
på planen finns Dorillan Bump, som har slagit sönder låset för yttrandefriheten och släppt löst de fria tänkarna att spekulera vidare. Låt oss nu
därmed berätta om den osagda delen av Yousefs förbluffande teori, den
som behandlar phösarfältet.
Vår käre fältexpert lutade sig närmare medan han fortsatte sitt
utdrag.
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Regular
B-fält

Phösarfältet

Det finns en variant av bergsfältet som få känner till. Den är sällsynt och
mycket farlig. Det är en variant av bergsfältet som fortfarande är superkonservativt, men kan böjas. Det sägs att varje år, i augustimånadens
sena dagar, tillkommer det endast sex individer från vilket detta fält
utstrålas. Denna nästan sektliknande församling kallar det knejting,
men Yousef kallar det B-fält-böjning eller phösarfältet. De här phösarna, eller som Yousef kallar dem, Masters of Destruction, kan alltså böja
sitt fält av awesomeness och få det att stråla i flera riktningar samtidigt,
tänk en malström.
Låt detta smälta in. En phösare är fullt kapabel att helt på egen
hand omsluta exempelvis en kemist, genom att böja sitt fält runt denne.
Kom ihåg hur kemisten reagerar på b-fältet. Säg att phösaren skulle få
för sig att linda sitt fält runt kemisten som ett garnnystan, i en sfärisk
formation.
Vår expert stryker sig över skägget. Masters of destruction indeed. Där slutade vårt samtal.
Dorillan Bump kommer inte tillåta att Masters of Destruction, dessa
terrorister, att få gå fria. VOTE DORILLAN BUMB FOR ORDF 2016
MAKE HARDOX GREAT AGAIN!
eftersläntraren
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Materialquiz

Hur är du tillsammans med andra människor?
1. Trivs bra, kan till och med bli bättre i sällskap med andra
2. Mestadels ensamvarg. Kan ha en liten grupp nära vänner
3. Det kan bli både bra och dåligt. Beror lite på vilket humör jag är på
Hur hanterar du konflikter?
1. Det är lugnt. Är ganska flexibel
2. Ha! Ingen rår på mig. Jag böjer mig inte för någon!
3. Äh… Nej, tack. Inte riktigt min grej
Hur är du på sommaren?
1. Jag håller mig helst inne. Det är alldeles för varmt på sommaren
2. Jag är hetare än hetast!
3. Som vanligt. Det är väl inget speciellt med sommaren
Vad är dina tankar om döden?
1. Döden? Nej, jag tänkte leva för alltid
2. Man lever, sen dör man. Det kan gå fort, det kan gå långsamt
3. Fort ska det gå! Sen är det över
Hur är du som ledare?
1. Nej nej nej! Jag låter andra leda! Jag är bättre på annat
2. Jag är ett naturligt val som ledare. Inte perfekt förstås, det finns
alltid lite motstånd
3. Det beror lite på hur jag känner själv. Ibland funkar det inte hela
vägen, men håller jag huvudet kallt kan jag bli superbra
Ser du dig själv som attraktiv?
1. Det vill jag inte prata om…
2. Beror på vad man gillar. Bättre att vara ödmjuk så blir man inte
besviken
3. Absolut, blir du fäst vid mig så är du fast
Räkna ihop dina svar (antal 1, antal 2 och antal 3) och läs uppochned!
musikanten
Flest 1: polymer Flest 2: metall Flest 3: keram
Lika många av två eller fler? Du är en komposit!
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Skapade av
eftersläntaren
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INSÄNDARE

FABULÖS TESMAK
Open, sluta överkonsumera mitt te!
Ska jag behöva lida för min fabulösa tesmak? Ska jag finansiera Opens privata tebjudningar och samtidigt sjunka djupare i studieskulder? Behöver jag markera varenda tepåse för att slippa bli bestulen
och i samband med detta dö till följd av en förgiftad tekopp?!
Efter en omständig dag finns inget bättre avslut än att ta en
Sandvik-kopp te i Hardox. Att Vanilj och Rabarber nått sitt slut mycket
snabbare i händerna på Open var sedan länge accepterat och känslorna
kring detta genomarbetade. Att sedan finna Organic Wild Berry Infusion
försvunnen och uppslukad av Open var droppen som fick bägaren att
rinna över. Min tolerans har nått sin gräns!
Jag vägrar dricka ännu mer Earl Grey. GE FAN I MINA
PÅSAR OPEN.
en bitter bergsetta
EN LADDAD FRÅGA OM CHOKLAD
Bergsmän i alla åldrar,
Under den senaste tiden har en förvånansvärt passionerad och
laddad diskussion svärmat i vissa kretsar. Det hela började när någon en
hardoxlunch framförde ett resonemang hur vida choklad som material
kan ha flera så kallade termodynamiska faser.
För er som inte vet så är en fas i termodynamiken ett tillstånd
som ett material kan befinna sig där den inom ett visst intervall av temperatur, tryck och kemisk sammansättning utmärker sig med specifika
egenskaper överallt i hela materialet. Alla material har tekniskt sett faser, ett exempel på detta är vatten som inom ett visst temperaturintervall
är flytande respektive ånga, men den här diskussionen behandlar just
allotropa faser, vilket gör att materialet beter sig mer som järn. I fallet
järn så har det flera faser i sitt fasta tillstånd, och vad som skiljer dessa
faser åt är att deras atomer ändrat formation, t.ex. från BCC-formation
till FCC-formation. Det här är mycket viktigt inom materialvetenskap
eftersom vissa faser t.ex. är hårdare än andra,
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är bättre på att blanda ihop sig med andra ämnen eller har en specifik
egenskap som inte finns i någon annan som t.ex. magnetism. Det brukar
t.o.m. vara så att man ritar upp diagram bara för att hålla reda på inom
vilka intervall man erhåller respektive fas. De här diagrammen kallas
fasdiagram, och det för oss äntligen till huvuddiskussionen.
När vår godtycklig bergsman tog upp att man kan rita upp ett
fasdiagram för chocklad, så kom bergsman nummer två in och påpekade att det blir rätt trist eftersom fasdiagrammet troligtvis endast kommer utvisa max tre områden: fast chocklad, smält chocklad och möjligtvis en typ av blandfas (fast+smält). Bergsman nummer ett förkastade
detta och proklamerade att choklad absolut har flera faser i sitt fasta
tillstånd. Bergsman2 frågade därefter efter belägg och bad sin opponent
att visa ett befintligt fasdiagram som är legit. Efter en kort google-stund
utan resultat så utbrast bergsman1 att bergsman2 inte vet tillräckligt om
choklad, till vilket bergsman2 besvarade med att bergsman1 inte vet sin
termodynamik... än.
Sammanfattningsvis så säger bergsman1 att chocklad är som
järn, och bergsman2 säger att chocklad är mer som vatten alternativt
som en fas i järn.
Nu får det fan vara nog! Ingen sida är bevisligen helt införstådd
i både termodynamik och chockladvetenskap. VEM SOM HELST
DÄRUTE, avsluta den här diskussionen genom att rita upp ett teoretiskt
plausibelt fasdiagram som faktiskt visar chockladens alla faser i sin
helhet! Jag hatar semantik så definiera gärna vad du avser när du säger
“chocklad”.
en bergsmansälskande chokladkaka
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SM-REPORTAGE

GORILLAN följde SM väldigt intensivt under de sena kvällarna.
Mycket händelserik säsong, med gråt, skratt och tårar.
Kopp och Joar visade sig vara säsongens målskyttar, med många
poänger inplockade med sina presentationer.
Adde B lyckades med några luriga finter smita in sina matrådsfrågor rakt under näsan på mötesordförande och därmed säkra sin plats
i elitserien. Han gick så hårt in att han nästa möte kommer att utmana
Krill och Treat om tredjeplatsen.
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Treats frånvaro gjorde att Anton lätt kunde skjuta in sina matrådsfrågor och klättra sig närmare Koller, vilket gör nästa möte desto mer
avgörande för vem som plockar hem SM-guldet.
Phadder Allan, som är närmst Save i procent räddningar (räknat
i antal ”Saves”) på den tredje decimalen, har också denna säsong valt att
frånvara liksom Killen-att-vaara, Joline och Calle-Teodor .
Tredje kvällen bjöd även på några intressanta överraskningar
som ballonger som sprängdes och ondulörens hittills osedda teknik i
hantering av styrelens frisyrer.
KOMMENTARER FRÅN VÅR EXPERTPANEL
FEMMAN: Ettan har fortfarande inte levererat, drömmen om att ta sig
ur superettan och kliva in i elitserien är bara att kasta i papperskorgen
BERRA BERGSMAN: Save är verkligen en liga för sig, SM-guldet är
nog garanterad vid det här laget
BENNY: Sergs monsterfint skakade visserligen om mötet men som
djävulens advokat invänder jag med att det inte kommer vara tillräckligt
för att garantera en plats i elitserien till nästa säsong
RHODEL: Jag bryr mig inte…
eftersläntraren
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En hållbarhetsanalys av
bergsmuren

INLEDNING OCH BAKGRUND
För att skydda sektionens datorsalar mot samhällsbyggare har ett murbygge föreslagits och därför så har en undersökning utförts med hjälp
av Comsol Multiphysics.
För att kunna göra en uppskattning om det är sannolikt att en
samhällsbyggare med ren muskelkraft ska riva ned muren samt bedömma om det ekonomiskt lönsamt, så har en undersökning utförts med ett
fokus på utmattningsbrott.
METOD OCH ANTAGANDEN
Följande antaganden har gjorts gällande muren:
• 430m lång med sidorna 160 x 55 m
• 2 m hög och 0.1 m tjock
• Muren är obestigbar och kan inte hoppas över
Och följande antaganden gällande sammarna:
• Varje sammare uppskattas som en betongcylinder med radien 0.15m
och höjden 1m vilket innebär en vikt på totalt 78 kg/sammare
• Alla totalt 766 THS-medlemmar samarbetar
• De beter sig som en ideal fluid vilket innebär att de sprider ut sig
jämt över hela utsidan av muren
• Lasten uppsattas som en sinusvåg med en period på 24h där alla
sammare samarbetar för att forcera muren mitt på dagen och ingen
är på campus mitt i natten.
Totalt innebär detta att muren belastas med en last utifrån som varierar
mellan 0 och 680 N/m2
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RESULTAT
Figur 1 visar hur spänningskoncentrationen varierar i muren enligt den
2-dimensionella modellen.

Figur 1. Spänningskoncentration i muren

Figur 2. Härdningsbidraget från B-fältet kontra
inneboende materialegenskapen
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Figur 2 visar källan från murens styrka i en fin magentakurva.
Resultatet visade tydligt på att muren skulle hålla i all oändlighet.
DISKUSSION
Trots att resultatet vid en första anblick kan verka svårförståeligt så
måste man inse hur B-fältet som omger Hardox påverkar hållfasthetsegenskaperna. Man ser att när materialet börjar vekna efter år av påtryckningar från samhällsbyggare så växer B-fältets styrkebidrag (power
level) exponentiellt för att kompensera (Figur 2) vilket i sin tur leder
till en oändlig livslängd. Detta skulle kunna jämföras med hur gammastrålning byter ned γ-fas stål, fast tvärt om.
Något som dock är värt att notera är att om Bergssektionen
skulle byta sektionslokal så skulle B-fältet plötsligt upphöra vilket
skulle kunna leda till en total strukturell kollaps av muren om samhällsbyggarnas beteende skulle vara oförändrat.
SLUTSATSER
• Muren är en bra ide
• Du borde rösta på Bump
FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING
Det vore intressant att undersöka hur kemister och deras eventuella
syror skulle påverka muren
TACK TILL
Bumps vetenskapsfond som gjorde denna undersökning möjlig genom
mycket generösa ekonomiska bidrag
diplomaten
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Dorillan Bumps
bugetförslag

*Efter ett utträde ur THS kommer bergs att ha möjlighet att själva
bestämma nivån på sektionsavgiften
**Beroende på hur många samhällsbyggare som vi fångar och kan
tvinga till samhällstjänst kan budgetposten överskridas
diplomaten
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Sagan om Gnomerna
och Stålet

Det var en gång ett rike befolkat av Gnomer, djupt under Dimmiga Bergen. Riket hette Gryngran, och styrdes av hjältekungen Grönhatt.
Grönhatt var vis och mäktig, och hon kunde slita trollen lem från lem
med bara händerna. Hon var den starkaste och modigaste gnomen som
någonsin funnits.
Men en dag kom det en fruktansvärd gul drake till landet Gryngran, och
inte ens den starkaste av gnomer kan slita en drake lem från lem med
bara händerna. Så hjälten Grönhatt utlyste en tävling för den som kunde
smida det vassaste svärdet.
Fyra gnomer antog utmaningen, lockade av löftet om drakens skatt och
halva riket. Grythytt var allra bäst på att koka stålet, Rostratt var bäst
på att smida det, Halmholm var bäst på att slipa det, och Höghatt var en
kunskapens gnom, som visste vilket stål som kunde smidas och slipas
på vilket sätt.
Var och en smidde de ett svärd, och visade dem för Grönhatt. Men
Grythytts svärd var slött, Rostratts svärd var sprött, och Halmholms
svärd var alldeles krokigt. Och värst av allt var Höghatt, som hade gjort
ett svärd av wellpapp och skrivit en instruktion för hur det borde tillverkats.
Men då sa Grönhatt till sina undersåtar: “De här svärden duger inte! Ni
har allt järn ni kunde önska, och all kunskap ni behöver. Men ni kan inte
samarbeta! Om ni inte gör ett svärd som är tillräckligt bra kommer jag
inte kunna dräpa draken, och den kommer att sluka hela landet med sin
väldiga käft!”
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Och motvilligt började de fyra gnomerna började om (för vem vill bli
uppäten av en fruktansvärd gul drake?) och gjorde den här gången ett
enda svärd. Rosttratt smidde det av Grythytts bästa stål, och Halmholm
slipade det enligt Höghatts beräkningar.
Med det nya svärdet i hand kunde Grönhatt dräpa draken och rädda
riket Gryngran undan ett fruktansvärt öde i drakens mage. När hon kom
hem med drakens huvud och skatt så gav hon skatten och halva riket till
Rosttratt, Grythytt, Halmholm och Höghatt.
Men de fyra gnomerna visste inte hur de skulle dela på sin belöning.
Rosttratt ville köpa rosor, Grythytt ville köpa grytor, Halmholm ville
köpa holmar och Höghatt ville köpa hattar.
Men så sa kung Grönhatt: “Mina gnomer, ni som vet så mycket om
det sköna stålet, kan ni inte starta ett läroverk och dela med er av er
kunskap och er kärlek till stålet?”
Och så kom det sig att Rostratt, Grythytt, Halmholm och Höghatt startade Gryngrans Kungliga Bergshögskola i Dalarna.
prinsen
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Recension av
Djungelboken

Så fort introscenen går över från det sedvanliga Disney-slottet till en
hemtrevlig djungel så blev Gorillan lycklig. Mysfaktorn var skyhög och
igenkänningsfaktorn stor. Tyvärr var den känslan kortvarig eftersom
Gorillan snart insåg att filmen utspelade sig i en INDISK djungel. En
djungel helt utan intressanta arter (Gorillor). Trots ett tappert försök från
filmen att efter en timme ta in Kung Louie (en gigantopithecus, eller
en väldigt tjock orangutang beroende på synsätt) var det för sent och
för lite. Om något så kan filmen vara som en varning för filmmakarna
om hur man INTE gör en djungelfilm. I övrigt var filmspråket, manus,
specialeffekter och skådespel bra. Det var dock sekundärt till bristen på
realiserbara arter.

TL;DR 2/5 bananer, för få gorillor annars bra.
diplomaten
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Horoskop

av flummarilla och poeten
Aquarius:

Pisces:

Det börjar bli dags att släppa taget om gamla

Det ryktas bli en månad av stora substansintag

attiraljer och lämna över ansvaret till nästa

av olika slag, som exempelvis mat. Se till att

generation. Men misströsta ej, nya utmaningar hålla dig hydrerad, men se upp för vatten från
väntar dig vid horisonten!

regionerna kring Barents hav.

Aries:

Taurus:

Det kan bli svårt för dig att hålla ditt temper-

Det är dags att plantera tårna i den svala vår-

ament i schack denna månad. Tänk på att inte

jorden. Se till att hålla fötterna på marken och

elda upp dig över småsaker. Du kanske blir

meditera mycket för att återfinna dig själv efter

utbränd eller inbränd, som Optimus kanske?

stressen som varit. Andas djupa, lugna andetag.
Och se till att hålla kvar luften i lungorna.

Gemini:

Cancer:

Det sägs att vitt är oskuldens färg, men denna Denna månad gäller det att ha tålamod. Försök
månad sprakar av livfulla nyanser. Njut av

att hålla händerna i styr, även om vissa (rosa)

vyerna och hoppa på livets tåg, det kommer

föremål lockar. Vänta på din tur! Något som

föra dig till oanade destinationer. Men akta dig du däremot måste hålla koll på är din kopp.
så att vinden inte blåser dig av tåget innan du

Förlora inte din Kopp!

nått rätt hållplats

Leo:

Virgo:

Det kommer bli en het månad med mycket slit Tänk extra mycket på att inte vara för hård mot
och svett. Se till att inte glömma solkrämen,

dig själv denna månad. Däremot får du gärna

annars finns det en viss risk för reinkarnation i vara lite hårdare mot andra.
kräftans tecken.
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Libra:

Scorpio:

Oberoende av hur det har gått för dig den här

Din hälsa skulle ha stor fördel av att lyssna lite

perioden så kan du trösta dig med att det i alla mer på ABBA. Kanske kan du identifiera dig
fall är vackert väder. Och som Manneberg

med ett av B:na. Vem vet, B1 eller B2 kanske

sade: “Jag tycker att alla ingenjörer ska veta

tar dig på ett äventyr? Var inte rädd för att

hur man bygger en atombomb, det är ju inte så vara lite barnslig även fast du börjar känna dig
svårt egentligen.”

gammal.

Sagittarius:

Capricornus:

Cet mois sera un mois d’amour. Vous allez

Du borde lyssna mer på David Bowie, du

rencontrer un grand, sombre inconnu. Ah ouais kanske finner ett dolt budskap. Har du riktigt
ouais. Bonne chance, camarade!

mycket tur kanske du även finner dig själv, på
en hest, i Spanien.

Hjälpannons

Johan never liked watching the other bergmän play with their Powerking. They were always slapping the cans too hard. Far too hard for
Johan. But sometimes Johan would watch from a distance, not quite
sure of himself. He would hover, like an eagle, watching with keen
eyes, lingering in the shadows, ready to strike, but never quite doing
so. The cans were too light, the flashes and sounds too bright. It would
always send him into a maniacal state. But Johan couldn’t help himself.
He knew he had to drink those Powerking. In a way, he felt they where
calling to him. But again and again it ended the same way, with Johan on
the floor, not drinking, not working. And it would get messy, so messy
in fact that they threw the Powerking away to prevent any future missfortune.
CALL 1819 TODAY AND DONATE 50KR FOR THE HELPING
OF CURING JOHAN. HE NEEDS YOUR HELP. NO BERGSMAN
SHOULD HAVE TO LIVE IN A WORLD WHITOUT POWERKING.
villkorligt frigivna bråttslingarna
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Redaktörens spalt

Hoppas ni gillade detta nya nummer av Gorillan! Vi släpper ett nummer
per termin så håll alltid ögonen öppna! Vi tar även emot frilansare, så
som de villkorligt frigivna bråttslingarna. Har du därför ett verk att dela
med dig av (t.ex. ett chockladfasidagram) så hör av dig på
gorillan@b.kth.se.
Stort tack till mina gorillor som skapat detta nummer!
Prinsen - Leo Hultén
Regnbågsansvarig - Souzan Hammadi
Diplomaten - Alexander Wärnheim
Poeten - Josefin Svensson
Flummarilla - Line Larby
Musikanten - Rebecca Rosén
Och alla frilansare!
Villkorligt frigivna bråttslingar - Teodor Haglund & Marja Wedberg
Vill du ha mer?
bergssektionen.se/gorillan/ för att läsa våra tidigare nummer!
Gilla “Gorillan” på Facebook så ser du vad fotogorillan sett!
Följ gorilla.redaktionen på Instagram för att få en titt bakom kulisserna.
Tack för mig!
Eftersläntaren och redaktör - Emil Stålnacke
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