Brott &

utmattning

Bergsmän!
Det har äntligen blivit dags för årets andra nummer av
Gorillan, som vi alla har väntat! Ända sedan “Censurillan”
har bergsmännen gått och längtat efter innehållet i “Brott
och Utmattning”, vad kommer den innehålla? Kommer
ordförande vara med? Hur många dislokationer innehåller
denna skrift du håller i handen? Oavsett svaren på alla dessa
frågor så väntar dig nu en riktigt spännande läsupplevelse
och jag som Gorillaredaktör önskar dig en riktigt fin
lusseläsning.
/Gorillaredaktören

Renskjuvning? En skev jultradition

Ett utmattande möte
Under senaste sektionsmötet sågs både ettans post och
självaste ordförande för Bergssektionen bära förträffligt
märkliga huvudbonader. Detta gav upphov till många
frågande utbyten av blickar bland de närvarande
bergsmännen på möte ifråga.
“Såhär illa har det inte varit sedan förra årsmötet” sade
gorillan i en intervju med Gorillan.
En oro har nu brutit ut inom Bergs och man undrar om
detta ondulöreri inte kan ha varit ett brott mot stadgarna.
Hur långt får ondulören egentligen gå innan brottgränsen är
nådd? Finns det någon paragraf som säger något om
säkerhetsfaktorn i sådana här fall? Frågan redaktionen
ställer sig angående detta möte är om det inte var utmattningen som orsakade “brottet”? Gorillan kommer ta
saken i egna händer och lovar att genom
Haigh-diagrams-beräkningar ta reda på sanningen om var
exakt utmattningsgränsen för mötet egentligen låg!
/Gorillaredaktören och Chefen

Samanbrott
Nervöst samanbrott eller psykiskt samanbrott är en
benämning för en akut psykisk reaktion på extrem
uttråkighet, en form av trauma, en psykisk kollaps orsakad
av indek-kursen. Samanbrott orsakad av indek är livsfarligt
för Bergsmän och därför är valet av indek som master
direkt dödlig. Med andra ord kommer man alltså att dö,
bli nada, noll helt enkelt och då kan man inte tillverka
sexigt stål. No sexigt stål helt enkelt. Blir det nada sexigt
stål så blir Bergsmän ledsna. Låt mig inte behöva förklara
hur sexigt stålet är, för det är supersexigt helt enkelt och
alla ärade bergsmän vet ju det! För att undvika samanbrott
rekommenderas därför ett högt intag av Micro nano
och MAD-bok som effektivt botmedel, helst i samband
med utebliven sömn. Det här botmedelet har använts
av våra förfäder sen urminnestider redan när de byggde
pyramiderna. (För övrigt kunde de bygga pyramiderna
eftersom de använde botemedlet MAD.)
Legenden säger att Saman en av de bergigaste bergsmän en
gång var i E-huset. Där träffade han indek-ormen under en
lektion av numeriska metoder. Indek-ormen frestade Saman
med nya kunskaper så som hur man sätter upp en SWOTanalys. Saman som i början tackade ja till ny kunskap,
ett kännetecken på oss bergsmän, började känna obehag.
Han började närma sig sitt brott på grund av all onödig
kunskap. Hjärnan stängde av och och började uppnå dess
brottspänning, σs. Därifrån härstammar ordet samanbrott

som är rätt okänt bland bergsmän i dag, eftersom det
är ingen som läser indek. Han kände med hjälp av sin
bergskraft faran han satt i. Han tog sin MAD-bok och
slog ihjäl indek-ormen. (För övrigt vid rätt bearbetning
av pappers material kan MAD boken användas också som
frisbee, ett effektiv kastvapen mot indek-ormen.) Det är
därför Bergsmän fortfarande bor i paradiset, Hardox till
skillnad från andra dödliga.
I dag används ordet för övergående tillstånd, men det kan i
vissa fall beteckna störningar som kommer att bli bestående.
Exempel på bestående störningar är att man inte förstår hur
sexigt stålet är. Det är fett sexigt!!!
Hemlig agent

Sprickan i marken
arför heter det pizzasallad när det inte finns någon
pizza i salladen? Det var det första som dök upp i mitt
huvud när jag träffade Mark vid tågterminalen i Göteborg
för första gången. För mig brukade han vara Mark. Marken.
Gamla goda Marken-i-Humlegårdsparken. Nu vågar jag inte
lita på de kompisar jag har eller har haft. Mark bara försvann
från mig. Ironiskt nog från samma plats jag först träffade
honom. Vi skulle tåga till Köpenhamn och se en konsert
med Munspelsmannen. Det skulle bli en semester med sin
bästa polare. Men så stod jag där utanför Pocketshop i 45
minuter utan att han dök upp eller svarade på sin telefon.
u, hemma i Stockholm drygt tre veckor efter jag sist
såg Mark, bestämmer jag mig för att åka tillbaks.
Varför vet jag inte. Kanske för att saknaden av Marken blivit
för stor, kanske för att jag glömde min plånbok på perrongen. Vad det än må vara så har Sveriges baksida piggt kaffe
och öl kallare än en eskimårumpa. Perrongen har blivit renoverad ser jag. Uppdaterad med lite fräschare bänkar, nya
klockor, kåtsexig högtalarröst och till mitt förvånande en
ny pub där Pocketshop brukade vara. Konstigt att de kunde
bygga den så fort, tänkte jag. Men fin var den, en stilig träpub med dämpad ljussättning. Tom var den också, förutom
en fiskarlik karaktär framför baren. Trodde inte det var vanligt med fiskare i Göteborg, men denna såg bara lite riskabel ut att bemöta. Jag tog mig modet och satte mig bredvid
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honom. Han tittade bara rakt fram med händerna runt sin
kopp. Hans blick framåt gav mig ett så starkt intryck av
självförtroende att han lika gärna kunde ha druckit ormgift
ur den koppen. Knappt en snegling åt mitt håll, kyligt; innan
jag ens hann tänka den tanken yttrade han sig:
- Jag vet varför du är här.
- …Ö-Öl? lyckades jag pipa ur mig.
- 3 veckor utan sin blodsbroder kan kännas som decennier. Något sånt borde väl ändå en gammal fiskare
som jag veta, förlorat en och annan man till havet. Jag
har ingen utbildning förutom det åren skänkt mig,
men jag kan läsa människor lättare än en bok.
- Hur kan du göra det?
- Jag har inte alltid varit fiskare. Allt från arkivarie till
överlevnadsexpert. Träffat många olika personligheter
under min tid. Tiden finns alltid i dina egna händer.
Det är bara hur du väljer att spendera den som får dig
att känna dig nöjd med dig själv när döden väntar runt
hörnet.
an fortsatte med att berätta om olika saker han varit
med om. Minst sagt har han gjort en hel del under
sin tid. En gång pressade han Vin Diesel att byta till ett
miljövänligare namn. Hans omgivning lyssnade dock sällan
på honom, så han valde ett annat liv.
- Efter att Hollywood vägrade erkänna att Iron Mans
stora svaghet var korrosion valde jag att lämna livet
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där och komma tillbaks till det lugna svenska götet.
- Men hur visste du varför jag kom hit? Visste du att jag
skulle komma?
- Jag kände bara på mig att du skulle besöka snart.
Mark lämnade mig ett brev innan han tog sitt avsked.
Marks blick när han gav mig brevet och gick iväg sade
mer än brevet själv kunde säga, så jag kunde anta hur
ödet skulle se ut.
an tog fram ett brev ur jackfickan och lämnade över
det till mig. Den var alldeles grön och röd på ytan från
vad som såg ut att vara slem och näsblod.
- Ursäkta allt blod och annat, jag brukar alltid ha mina
servetter i den fickan, råkade ta fel.
- Varför gav du mig inte bara brevet då jag kom in?
- Man måste ändå ha lite konversation i en novell. Annars hade det varit helt ointressant att läsa.
ag öppnade kuvertet och inuti fanns en bild på Mark när
han var ett litet barn, tillsammans med ett brev skrivet av
honom:
”Jag skriver detta i stunden jag lämnar
dig tillsammans med allt annat aktuellt
i mitt liv. Beskeded kom till mig
att jag blivit antagen till Kongliga
Bergshögskolan. Det är endast få som
får äran att bli upplärda där en mästerlig
lära. En pojke uppväxt i ett osedligt
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fosterhem som mig får inte alltid dessa
chanser. Tro mig, det blir svårt att
besöka mig då ingången till skolan inte
är sig normal till ingångar du tidigare
skådat.
Jag hoppas du förstår. Mark.”
elt rörig i huvudet går jag sakta ut ur puben och kollar
mig djupt bekymrat om. Bergshögskolan var ju inget
annat än en sagolegend, en myt. Spelar han ett spratt på
mig? Fotot var helt perfekt, något svart-vitt, men på ytan
renare än ett Sandvik-producerat knivstål. Bara en liten
spricka på ytan, inget mer.
- Men vilken kniv har inga repor, liksom, tänker jag.
en, när jag tittar närmare så ser den mindre ut som
en spricka. För varje gång jag undersöker den närmre
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vägrar jag tro det omöjliga mer och mer.
Nu fanns det inget annat att tro. Jag brast in genom puben:
- Mark är Harry Potter! Han är Harry Potter!
en puben var tom. Inte en enda skata var kvar. Förutom en, men den flög iväg när jag kom in. Fiskarn var
spårlöst försvunnen, verkar som att alla vill lämna mig. Det
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här kan inte vara slutet. Det här är inte slutet. Jag får träffa
Mark den hårda vägen.
Jag får bli antagen på Bergshögskolan.
Kostymansvarig
Att brottas med Hållf
Det finn en kurs som många Bergsmän drömmer
mardrömmar om, långt efter sin examen.Yngre och mindre erfarna Bergsmän fruktar vad som komma skall samtidigt en hel del äldre fortfarande hör den flåsandes i nacken.
”Vem trycker, hur hårt och framför allt varför?”, ”Vad är
rensjkuvning?” och ”När spricker korven?” är bara några av
de många frågor som ställs på slagfältet som ibland, något
vanvördigt, kallas tenta. Det finns endast en elit här på Bergs
som har klarat av denna kurs, men gorillan hoppas att det
efter jul kommer bli många fler.
I ett försök att slutgiltigt krossa denna kurs har Bergs vise
man Eliasson tillsammans med unga och raska hjältar skapat en gerillacell. Denna ska genom ett frivilligt drop-in
träningsläger förbereda årets lammkött tillsammans med
några härdade veteraner från tidigare år för årets kamp mot
Hållfmeister. Gorillan besökte gerillan och pratade med en
ung lovande bergsman som går under många namn, ”Bråttmästarn” Stålnacke är ett av dem. Han försäkrade oss att om
man bara klarar de förberedande kontrollskrivningarna så
brukar tentan gå vägen. Men om träningslägret verkligen
har lönat sig, och om det tillhörande fikat kommer fortsätta

finansieras av institutionen är ännu oklart. Många av de
medverkandes namn har eventuellt ändrats för att skydda
deras identiteter.
Skriven av Diplomat

Vill du eller ditt
företag synas i
Gorillan?
Ta i så fall kontakt
med redaktionen på
gorillan@b.kth.se
för att göra en deal
med oss!!!

Ett framtida offer?

Fruktansvärda brott!
Den sjunde juni år kunde vi läsa om en man som bragtes
om livet av ett träd som legat i bakhåll för denne ouppmärksam bilförare. I Expressen (1 /4 14) skildras hur forskare
avslöjat hur en liga med hjälp av konserverad frukt förkortat
livstiden för 11 000 personer. Med jämna mellanrum komer
rapporter om hundar som dödas av till syne harmlösa lökar
om de ätit, och detta är säkert bara toppen på ett isberg!
Det kan knappast råda något tvivel om att de vegetabiliska
våldsbrotten under lång tid varit ett växande problem som
samhället inte kunnat stoppa. Gorillan kan nu rapportera
om en ny våg av brottslighet som riskerar att bära frukt i
form av ohyggliga dödssiffror. Det handlar om de gäng som
på senare tid överfallit studenter med färsk frukt på väg till
och från sina föreläsningar på KTH. Många är de stackars
maskinare som slutat sina dagar med ett loganbär i pann-

benet, eller ett hänsynslöst bananhugg i bröstet. Hittills har
Gorillans fruktexpertis utsända kunnat skydda de ovetande
Bergsmännen från detta öde, och de har hjälpt av sina starka
Bergsfält, men det kommer inte vara för evigt! Gorillan kan
vara överallt, men kan inte äta hur många bitande bananer
som helst.
Därför har redaktionen för er
trygghets skull sammanställt några
viktiga självförsvarsmetoder som
kan rädda er från att hamna på komposten!
Mangon
En mango är en stenfrukt, och
fungerar även som vapen mycket
Varierande form, alltid dödlig likt en keramisk projektil. De är
hårda och sköra, särskilt vid låga
temperaturer, och det spröda brottet vid kroppskontakt
kan ge splitterskador. Traditionellt har de svenska fruktligisterna använt inlagd
mango på burk, men under
vinterhalvåret har även färsk
mango börjat användas med
dödlig effektivitet, eftersom
de låga temperaturerna gör
dem sprödare än någonsin!
Det bästa sättet att skydda Oförutsägbar. Livsfarlig.
sig mot en mangobeväpnad

angripare är att ducka,
då de är svåra att sikta
med.
Bananen
Detta fruktansvärdaste av vapen brukas av
alla, från försskollärare
till Kemister, och har Det enda säkra skyddet mot attackerna
många tillämpningar.
Förutom dess opålitliga kurvatur och aerodynamiska form
har den ett bedrägligt skal och två spetsiga ändar. Man kan
aldrig veta hur detta vapen kan komma att användas. Viktigast är att INTE ÄTA BANANEN! Den är nästan alltid
legerad med näringsämnen som går dåligt ihop med bäska
och punsch. Bruka i stället största möjliga mängd våld mot
bäraren, och spring därifrån så fort du kan, oftast jagar bananister nämligen i klasar.
Äpplet
Har ni någonsin undrat varför Newton inte formulerade
den Almänna Relativitetsteorin? Svaret ligger högst troligt i
att hans huvud hade alldeles för intima relationer med släktet Malus. Akta dig särskilt då du vistas under fönster eller
fruktträd, äppelterrorister har en förkärlek för att genomföra studieattentat från hög höjd. Oftast känns det inte så
farligt direkt efter övergreppet, men på din nästa KS eller
tenta kommer du plötsligt och oförklarligt att sänkas flera
betygssteg. Bäst skyddar du dig genom att bära hjälm och

umgås med äppelallergiker, som sanbbt varnar dig för hot i
din närhet. Något som få vet är att äpplen också är ett nyttigt mellanmål som kan intas dagligen för att höja studieresultaten. Var dock försiktig så du inte råkar slå det i huvudet,
och ÄT INTE PINNEN! Ta heller aldrig emot äpplen från
mystiska äldre damer med galna leenden, det uppmuntrar
dem bara.
Fruktstuntsansvarig

Självklart läste jag på om brott innan!
Brott abroad
*DUNS* I det kolsvarta mörkret utanför syns ett vitt sken
som lätt kan misstas för månen. En röd ljusblixt pulserar
med exakta mellanrum. Det skakar kraftigt och hela kroppen böjer sig, det svartnar en kort stund för ögonen. Bilder
från PPM-tentan gör sig påminda. Det stora Boeingplanet

slår hårt i backen när vi landar på brittiskt territorium och
jag konstaterar, kallsvettig, att planet inte gick sönder denna
gång heller.
Väl inne i den pulserande huvudstaden erbjuds jag något
smaskigt att röka två gånger bara den första kvällen. Får mig
ganska snabbt att bli osäker kring mitt utseende och vilka
signaler gorillan egentligen sänder ut till omgivningen. Utmattad efter en lång resa; ja. Brottsling; nejnej. Tyvärr slog
besvikelsen över att alla pubar stängde innan midnatt till
som ett slag i magen och det blev istället en promenad med
sänkt huvud tillbaka till hotellet. USEL start, London, uselt.
Tidigt i säng gjorde mig pigg som en lärka (vad är det för
uttryck egentligen?!) dagen efter, så vi var uppe tidigt och
förberedde oss för att studera tekniker för att lösa brott.
Och var gör man det bättre än hos självaste Mr. Holmes?
”THE MAN WHO NEVER LIVED AND WILL NEVER
DIE”, känns ju som något man kan inspireras av. Stil och
klass har han dessutom, går alltid sin egen väg, bäst på det
han gör. Jag börjar fundera på om inte Conan Doyle tog lite
inspiration från tidiga bergsmän.
Själv tycker jag att han blev till för sent så att han inte
kunde lösa brotten med Jack the Ripper, det hade varit en
utmaning i alla fall! Jag tror förresten att stackarn som fick
testa på hur mycket luft det kommer till lungorna med ett
rep spänt runt halsen för att ha anlagt branden 1666 som
brände ned 13000 bostäder, skulle hålla med mig. Schysst
brott att stå anklagad för. Synd bara att han inte ens befann

sig i London när branden bröt ut…
På samma sätt som röklukten blev insprängd i husväggarna
sitter doften av fish and ships där idag. Jag hinner prova ett
par olika varianter och doften av frityr och halvbra bitter sitter djupt in i pälsen mot slutet av resan. Som en äkta turist
hinner jag med ett besök hos drottningen och Harrods. På
det stora varuhuset väckte jag däremot viss uppståndelse på
leksaksavdelningen där jag misstogs för en kostym och blev
ganska snabbt utkastad. I tunnelbanan på väg till flygplatsen
hade man studerat hållfastheten i en viss telefon som visade
sig klara testet galant, eller?!
Så är det återigen alldeles mörkt utanför. Av mannen i
sätet bredvid påminns jag varför Bergsgorillan rör sig så
långsamt ned för bergen. ”Det är för att ni är så dåliga på
att tryckutjämna, så anledningen till att du sitter och vrålar
för att du har ont i huvudet just nu är att din hjärna ser ut
såhär”, säger han och visar upp sin tomma, av det ökande
trycket ihopknöglade, vattenflaska när vi går ned för landning. Tack för den, gubbjävel, det känns mycket bättre nu…
Fältgorillan

Hållfast telefon?

Historien bakom giljotinen
Under 1700-talets slut så gick det en revolutionsvåg
i Frankrike, detta var populärt bland proletärerna
men icke så populärt hos den sittande makten. Detta
ledde till många enligt regelboken: brott. Då fanns det
olika avrättningsmetoder beroende på vilken klass den
dödsdömda tillhörde, högre adelsmän blev rätt så smärtfritt
avrättade genom halshuggning med svärd, medan de
lägre klasserna blev an aning torterade på vägen och de
blev avrättade med något mer utmattande metoder som
hängning, rådbråkning och bålbränning.
En man vid namn Joseph Guilloton hade ett intresse
som inte många kände till, nämligen omslagstemperatur.
Guilloton tyckte att det var orättvist med olika
avrättningsmetoder och fick igenom sitt förslag att samtliga
samhällsklasser ska avrättas på samma sätt. Därmed
fick han också uppdraget att ta fram en icke kränkande
avrättningsmaskin.
Guilloton satt en kväll i sitt labb där han utförde sitt
hemliga intresse. Metallbit efter metallbit stoppades in i
Guillotons provmaskin, Sharpy-V’n. Guilloton var dock
inte alls särskilt intresserad av resultat ikväll, hans tankar
var någon annanstans; ”hur skulle den icke kränkande
avrättningsmaskinen se ut?” Plötsligt brister Guilloton ut
i ett högt och skärande “AIIE!”. Guilloton råkade i all hast
stoppa in handen i provmaskinen. Så låg handen där och
spillde blod på golvet. Guilloton hade ont, men det enda

han kunde tänka på var det perfekta och ändock relativt
smärtfria snittet maskinen gett upphov till. Guilloton
drog hastigt åt sig en trasa som han stoppade blodflödet
med och sedan sprang han iväg till sina uppdragsgivare
där han avslöjade att han äntligen hittat en icke kränkande
avrättningsmaskin. Den nya avrättningsmaskinen blev skulle
bli en efterapning av den hämningslösa Sharpy-V’n.
Och så var den första generationens giljotin uppfunnen.
Med tiden så kom man på att den inte var optimal vid
avrättning då publiken fann det avskräckande då de dömda
delades mitt itu. Utvecklingen ledde så småningom till ett
skär som föll uppifrån och rakt ner, men det är en annan
historia.

Illustration 1: 3D-modell av den första generationens giljotin

Mitt liv som dislokation
Mitt namn är Stefan Källa, jag är uppvuxen i Kopparkil
med mina föräldrar Frank och Rita Källa samt mina 200
syskon. Det var mina föräldrars kall i livet, att generera fler
av oss dislokationer, och deras drivkraft var stressen från
omgivningen, och framförallt: från firman.
Bara ett par millisekunder efter att jag föddes blev jag
inbjuden till Victors Burger av ett par kraftiga, långa dislokationer. Victors Burger är ett riktigt dislokations-hak, vissa
säger att det är just denna restaurang som definierar oss
som dislokationer. Det är 4 våningar högt, rökigt, högljutt
och alltid tätpackat, så det är lätt att glida mellan de olika
planen, ett perfekt ställe för att rekrytera till firman. Det
var här jag blev övertalad om att gå med. Jag kände egentligen direkt att något var fel när jag gick in, och om jag
kunde göra om något i mitt liv är det just denna stund, jag
skulle aldrig ens satt min fot på Victors Burger, men, som
nygenererad dislokation är det inte lätt att veta vad som
är bäst för dig, och trycket från alla mina vänner så var jag
ändå tvungen att ge det en chans. Och efter ett par mikrosekunders samtal med den som skulle komma att bli min
chef, the Edge, så kände jag ändå ett rus av glädje, en uppskattning och en gemenskap som jag ville se mer av.
Livet i firman var till en början fantastisk med en charmig miljö och med karaktärer att se upp till och följa efter.
Vi dislokationer var inte som de andra i en annars perfekt
värld, men vi kände oss ändå stolta, det var vi som gav

rörelse till en i övrigt så stel tillvaro. Firman blev hela ens
liv, vi gled tillsammans över gränser man aldrig trott man
skulle kunna korsa. Och när någon hamnade i en instabil
position så kom någon och ställde sig i en perfekt 45° konfiguration för att stabilisera upp situationen, det var lite så vi
jobbade i firman.
Men ju längre tiden gick, ju tydligare blev det hur skruvade och kantiga vissa dislokationer verkligen var. Ibland
hände det att vissa, som kände precis som jag började känna,
försökte dra sig ur firman, men det slutade alltid med att de
var spårlöst försvunna. När man gått med i firman, stannar
man i firman.
En millisekund,
så kom the Edge
fram till mig och
sa något jag länge
befarat; ”Det är
dags, kriget med
partiklarna har
kommit. Vi behöver din hjälp, tillsammans kommer vi skära oss igenom
dem, och visa för världen att det är vi, dislokationerna, som
är de perfekta här”. Trots att varenda vakans i min kropp
skrek att inte göra det, så vågade jag inte göra annat än att
följa med ut i strid.
Med pressen i ryggen for vi ut på fältet. Vi hade med
oss de längsta dislokationerna i firman, det var en fight vi

inte kunde förlora! Vi kunde se partiklarna närma sig. Vår
strategi var att dela upp oss i partialer och slica dem som en
semla on the baking-plåt. Vår första sammandrabbning gick
perfekt! Vi lyckades skära igenom dem alla, men de fanns
fortfarande kvar. De såg till och med större ut nu än tidigare. Hur var det möjligt? Vi samlade nya krafter för att åter
försöka skära oss igenom dem. Men denna gång var de för
stora. Vi lyckades inte, utan blev krängda runt om partiklarna och rester av oss lämnades kvar på slagfältet kring partiklarna. Panik uppstod mellan dislokationerna, hur kunde
de bli starkare och starkare? Med en sista kraftansamling tog
vi ännu en gång fart mot partiklarna. Men denna gång gick
det inte, vi trasslade in oss i varandra, det fanns ingenstans
att ta vägen och det gick inte att röra sig. Det small till och
marken började flyta. Jag såg hur sprickan kom farandes från
horisonten, jag såg mitt två sekunder långa liv passera revy
med den slutliga frågan; Hur hamnade jag här? Jag skulle
aldrig gått in på Victors Burger. Jag skulle inte fallit för
grupptrycket.
Gruvkarln

Liberty efter det katastrofala brottet

Veckans Brott - Liberty
Libertyfartygen, för er som inte känner till er historia från
andra världskriget, var amerikanska fraktfartyg som byggdes
i 2710 exemplar. I de tidiga exemplaren av fartygen rapporterades nästan 1500 fall av spröda brott och tre stycken
av fartygen utsattes för så pass grova brott att skrovet klövs
itu, vilket har illustrerats ljudligt av Elliasson i Materiallärakursen. Då Gorillaredaktionen anser att detta är brott av
stor magnitud så har en brottsutredning utförts med hjälp av
den legendariske brottsutredaren Leif GW Persson.
På frågan om vad alla dessa fall har gemensamt blir GW

lite förbryllad:
– Modus operandi skiljer sig
ju mycket åt mellan de olika
fallen. Tidpunkt på dygnet och
brottsplats till exempel. Det
enda gemensamma för de olika
fallen är ju att brottet har skett
mycket snabbt och att de har
en gemensam miljö. Alla dessa
brott har ju skett i direktkontakt med vatten vilket dock
gör att vi kan minimera antalet
misstänkta.
Konstruktörerna av fartygen kan dock GW utesluta som
gärningsmän och han passar även på att ge en känga till
amerikanerna:
– Att det är klåpare till amerikanska ingenjörer som har
gjort ett dåligt val av stålsort och låtit svetsa ihop skrovet
underlättar ju inte direkt brottsutredningen, men dessa
personer kan vi nog avskriva som potentiella gärningsmän
då de saknar motiv till brottet. Skulle det här byggts i Sverige av Bergsmän skulle ju aldrig gärningsmannen ha lyckats
genomföra sin plan.
Vid en djupare neddykning i motivet till dessa brott så tror
sig dock GW att han har kommit till en slutsats kring gärningsmannen:
– Motivet bakom dessa brott råder det nog ingen tvekan

om. Enda sedan det Brittiska fartyget Titanic helt omotiverat misshandlat ett isblock år 1912 så har Atlanten lurat
på sin hämnd. När nu amerikanarna (som byggde Libertyfartygen för att hjälpa Britterna, red. anm.) var så korkade
att välja ett stål med omslagstemperatur kring noll grader så
tog Atlanten sin chans till hämnd.
Av praktiska skäl utesluter dock GW att en lagföring av
Atlanten kan ske för dessa brott, men menar att framtida
fartygspassagerare nog kan pusta ut då stål med denna
omslagstemperatur inte längre används för fartyg.
Skrivet av ansvarig utgivare
Brottsligt straffbar?
En recension på ”Brott och Straff ” av Fjodor
Dostojevskij
Dostojevskijs ”Brott och Straff ” har kallats världens mest
berömda roman, och sedan den släpptes 1866, blivit stämplad som en tidlös klassiker som har lämnat ett stort avtryck
på generation efter generation. Den stora frågan som man
då måste ställa sig är: håller den fortfarande efter alla dessa
år?
Svaret är nej! Vad förväntade du dig? Du behöver inte ens
öppna boken för att se det. Bara titta på den; sidorna är alldeles gulnade, vilket är ett klart tecken på att man använt
sig av en mekanisk pappersmassa. Klart att den inte håller
om den är tillverkat av ett så mekaniskt ohållfast material

som mekanisk pappersmassa (troligen av svensk vårved dessutom)!
Vem var träskallen som tyckte det var en bra idé? Tänk dig
själv: som ingenjör står du i valet mellan billig, missfärgad
mekanisk pappersmassa eller kemisk pappersmassa, som
har bättre rivstyrka, bättre draghållfasthet, bättre tryckegenskaper, snyggare ytfinish, mindre energikostsam tillverkningsprocess, effektivare blekning, mindre ekologiskt
fotavtryck, bättre strålningsbeständighet, bättre nedbryningsmotstånd, starkare fibrer, fler fibrer, högre halt oskadade fibrer, bättre krypmotstånd, bättre brakhalt, bättre
snygghet, bättre oreningshetshalt, bättre stålhetshalt, bättre
kemisk halt och överlag bättre mekaniska egenskaper. Vilket
av dessa material skulle du välja för din produkt? Svaret är
inget av dem! Du skulle välja stål med ingraverade bokstäver! Men Dostojevskij var dock inte en bergsman, så att
han skulle välja ett felaktigt material är väl en faktum man
måste acceptera...
Dessvärre avtar inte problemen när man öppnar boken.
Handlingen kretsar kring en missgynnad student (tyvärr inte
en bergsman) som kämpar med att tillfredställa sina behov
genom 1800-talets Petersburgs gator. Som läsaren kan ana
från denna korta resumé, så har handlingen inte ett enda
dugg att göra med ”Brott” som angivet i titeln. ”Straff ” har
en någorlunda berättigad plats i titelnamnet, men det är
främst av anledning att det borde vara lagligt straffbart att
skriva en bok kallad ”Brott och Straff ”, och inte ens nämna

ord som ”sprött brott”, ”segt brott” eller ”utmattningsbrott”
på någon av de 671 sidorna som handlingen sträcker sig
över. Om vi dessutom antar att det är runt 600 ord per sida,
så består boken sammanlagt av nästan en HALV MILJON
ord. Praktexempel på missledande titelnamn!
Vad tänkte Fjodor egentligen?
Läs istället ”Handbok och Formelsamling i Hållfasthetslära” av Institutionen för hållfasthetslära, KTH.
Betyg:
2 kemister
av
10 Bergsmän
Eftersläntraren
Gorillaredaktionen behöver alltid nya tips om saker som
händer i världen, därför ber vi dig som läsare att skicka
in tips till oss. Detta görs enklast genom att maila till
gorillan@b.kth.se

Ansvarig utgivare: Axel Save

