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Dagens KAOS

Denis och Klara, ansvariga för
KAOS.

Vad är KAOS?
Klara: Faddrar som fokuserar
på matlagning.
Denis: Vi hjälper de andra
organen när de behöver hjälp
I bakgrunden.

Kan ni beskriva vad ni gör i
bakgrunden med 3 ord?
Klara:Mycket bära bord.

Vad är bäst med KAOS?
Klara: Vi kan anpassa vad vi
vill göra efter vad som verkar
kul.
Denis håller med.

Dagens citat
Denis: “Är buskage ett ord?”
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SPECIAL: nØllan
välkomnas till
Kemisektionen

Bild: nØllan

Det var tidigt i måndags
morse som nØllan började
krypa upp från
Valhallavägen till Gula K.
NØllan, som alla nya
studenter vid Kemisektionen
kollektivt benämns, började
dagen med upprop, följt av
administrativ information
från KTH. Snart var det dags
för roligare sysslor, nämligen
att leka lekar och lära sig
hitta på campus med hjälp
av sina faddrar i KOMPIS
och KAOS.

“Än så länge är de sköna
och trevliga”, konstaterade
KOMPIS-Jonathan om sin
nØllan. Det var dock innan
dagens akademiska
höjdpunkt tillika KTH-

rivstarten alla väntat på - de
diagnostiska proven. Skulle
nØllans goda humör klara
sig genom dessa intensiva
timmar? Kanalen var på
plats för att få svar - vad är
egentligen nØllans första
intryck av KTH?

“Det verkar som en väldigt
härlig skola med trevlig
stämning. Väldigt familjärt!”
tyckte Lovisa, som börjar
Teknisk Kemi.

“Det ser ut typ som
Hogwarts! -- Man känner sig
verkligen välkomnad.”
berättade Julia, Emilia och
Emanuel, som syns på
bilden.

NØllan tycktes alltså nöjda -
men ännu var dagen inte
över. Nästa äventyr
väntade I den stora salen
E1, dit nØllan nu föstes in.
Kanalen stod redo utanför
en timme senare, då en
slående förvirrad nØllan
började flöda ut. Vad hade
hänt där inne? (forts. På
nästa sida)

FAKTA - Kemisektionen

För: Alla kemi- och
bioteknikstudenter på KTH.

Grundades: 1910

Färg: Gyllengul

Motto: Veritas Hermetica

13:e augusti - Kaj(an) har namnsdag och vår sektionssordförande fyller år. Grattis!
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pHeuseriet,
återuppståndna

Bild: det gyllengula pHeuseriet -
www.pheuseriet.com

“Det var kaos.”, berättade
Marion, som börjar
Kemiteknik, när Kanalen
mötte nØllan utanför E1.
“De var KTH:s beskyddare.”
Jack, Teknisk Kemi, beskrev
hur en grupp betett sig som
militära drilledare i 40
minuter. Vilka var då dessa
KTH:s beskyddare?

“De kallas för pHeuseriet. --
Några år äldre, definitivt.”
Förklarade Andrea, som
börjar Bioteknik. Helt korrekt,
Andrea! Det sägs att
Alkemisterna, de visaste av
de visa, i tidernas
begynnelse gav det
mytomspunna pHeuseriet i
uppdrag att vägleda och
tukta nØllan. Därefter har
de återuppstått år efter år,
alltid lika stränga. Att möta
denna skara var givetvis en
intensiv upplevelse för
nØllan, som lyckligtvis fick
gå hem och vila efteråt.

Vad tyckte nØllan om det
här?

“Lite överdrivet, men det är
det som gör det kul.”
- Osquar, Bioteknik

“Kul tills det når 100 decibel”
- Patrik, Bioteknik. Osquar
höll inte med: “Det är ju inte
så kul om det inte låter
något.”

“Det var väldigt högljutt, så
mina öron hade det inte så
nice. -- Men det var
maffigt! Det ska bli kul att
komma hit imorgon.”
- Johan, Kemiteknik

Vad tar du med dig hem
idag?

”En gul keps, och beskedet
att vi ska mötas här 7:45
imorgon bitti. “- Osquar

Kanalen söker pHeuseriet
för kommentar.

Lex nØllae - förklarat

§2 nØllan suse och skrape alltid inpHeur
Osquarina:
Osquarina är de första kemistudenternas
fabulösa couple-name. Alltså - om nØllan
ser ett par som verkar alldeles för gamla
för att bära schmeck (studentmössa) -
get scrapin’!

§3 nØllan bäre alltid sin kroppsdel väl
synlig: “Kroppsdel” syftar alltså här på
den gula kepsen. Usch!

§7 nØlllan må icke illa opHpHentligt:
Tänk här på att även Dragets toaletter är
offentliga.

§9 nØllan ligge icke:
http://tiny.cc/lexnollae9

§12 nØlllan må icke pHeura
goddagspiltens liv: *googlar
“goddagspilten”*
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Kanalen - vad är det ens?

Tack för att du frågar!
Kanalen är Kemisektionens
egen tidning, som ges ut
gratis minst 2 gånger per
termin. Under mottagningen
kommer flera mindre
specialutgåvor ges ut*, så
håll ögonen öppna efter oss
och våra gula presskort!

Har du något vi borde
publicera? Skicka det till
kanalen@k.kth.se!
*Från början tänkte vi släppa en utgåva per dag, men vi
insåg att det är orealistiskt. Nu kommer de när de kommer.

mailto:kanalen@k.kth.se
mailto:cred@k.kth.se
https://www.kongligkemi.com
mailto:kanalen@k.kth.se

