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Dagens KAOS

Erik och Victor

Varför är du med i KAOS?
Victor: Jag älskar att laga
mat och det är kul att
träffa folk och vara med
på mottagningen!

Vad är det bästa med
KAOS?
Victor: Att man är ett skönt
gäng, lagar god mat, och
har så många saker att
göra.
Erik: Att man oftast
verkligen kan känna att
man gör nytta och bidrar
till en välfungerande
mottagning.

Vad är det svåraste med
KAOS?
Erik: Att göra dressing med
citron och tahini
Victor: Transport. 70kg
lasagnematerial flyttar inte
sig självt.
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Skicka insändare, annonser,
kul bilder och memes till

kanalen@k.kth.se

SPECIAL: Gris-dramat

Text: Adrian Södergren

Bild: MD och pH (Foto: Paparazzi)

Kemisektionen har de
senaste dagarna skakats ett
flertal sammandrabbningar
mellan pHeuseriet (pH) och
det Musikaliska Direktoriet
(MD). Kanalen har haft svårt
att följa konflikten i realtid,
men det tycks som att roten
ligger i en oförmåga att
samsas om ett antal grisar.
Kanalen vände sig till nØllan
för svar.

Vad är grejen med alla
grisar?

“Det är MD, tror jag, som har
grisarna, och det är deras
mysdjur, typ. Och så, i förrgår
eller när det var, var det
någon som tog dem, och så
var det någon kamp om
dem.”, förklarade SopHie,
som börjar Kemiteknik.
Jesper, som också börjar
Kemiteknik, var mer specifik:
“Det var någon gris som blev
doppad i gul färg.”

När Kanalen undrade varför
det var kamp om grisarna
berättade SopHie “Alla gillar
grisar. Alla vill ha grisen. Men
det är ju bara en förening
som kan ha den i taget. “

Jesper hade en annan
förklaring: “pHeuseriet har
lite emot MD. Så det var nån
slags aktion - de gick till
attack mot grisen.” Han
fortsatte med att teoretisera
varför pH inte gillar MD: “De,
pH, gillar inte så mycket…
de gillar bara att stå där
och vara arga - MD är
kanske raka motsatsen till
det.”

Kanalen var illa tvungen att
gå till källan för att få klarhet
i denna griskamp. Efter att
ha skickat några frågor via
hallonsode-flaskpost kom
äntligen ett svar från
Director Musices Ted.

“Vi trodde att vi var på väg
att återhämta oss när
specialgrisstyrkan hjälpte oss
rädda Rånald från pH, men
så kommer de och tar MD-
Tomas! Vi är alldeles
förkrossade, men vi hoppas
att kunna göra något slags
bytemedpH-Oscar för att få
tillbaka Tomas eller Fru
Olsson.” (forts. på nästa sida)

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


Kanalen - Kemisektionens tidning
kanalen@k.kth.se

Ansvarig utgivare: Adrian Södergren
cred@k.kth.se

THS Kemisektionen
www.kongligkemi.com
Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28 Stockholm
Org. Nr: 802413-2154

Bild: Den gulmålade Rånald Grisley

vilar i sitt kasslernät. (Foto: MD)

Detta svar skapade ännu
fler frågor: Ett byte av pH
Oscar och MD-Tomas? Har
de bägge parterna
eskalerat konflikten till den
grad att de inte bara
kidnappar grisar, utan
även människor? Och vilka
är specialgrisstyrkan?
Kanalen vände sig försiktigt
till några som tenderar
vara lite mer rakt på sak:
pHeuseriet.

Hur fick ni tag på MD:s
grisar?

“nØllan gjorde en mindre
pissusel insats och tog Fru
Olsson åt pHeuseriet.”,
förklarade pH-bas. Hon
tillade att “pHeuseriet
firade givetvis med att äta
en pHestlig måltid
bestående av sill och
potatis.”

Varför målade ni om en av
grisarna?

“Ingen förtjänar att få ett
sådant vedervärdigt
födelsedagsfirande och
eftersom pHeuseriet är så
barmhärtigt så tog det
saken i egna händer. Att bli
bli gyllengul är världens
b ä s t a
födelsedagspresent.”

Det tycks alltså ligga
någonting i SopHias teori:
pHeuseriet kanske faktiskt
tycker om grisarna och gör
allt detta av välmening?
De har ju faktiskt hittils inte
skadat någon gris.

Kanalen kommer fortsätta
följa konfilkten.

Expressnytt: Nollan
floppar tenta i gasque-
etikett
Intervju: Cornelia Thane

Bild: pH-sur och bas (Foto: Kanalen)

Kanalen stod beredda utanför
klassrummet och inväntade
nervöst pHeuseriets utlåtande
om hur Nollan lyckats på
tentan. Kanalen fick mer eller
mindre kasta sig ur vägen när
phöseriet stormade ut med
sönderivna tentaskrivningar.

Hur gick det för Nollan på
gasqueettikettentan?
”Som förväntat”, muttrade pH-
sur. ”pHeuseriet har förstått att
nollan inte kan mycket och har
därför nolleanpassat
tentamen”, berättar pH-bas.
Inget ansiktsuttryck går att
skymta bakom de mörka
solglasögonen.

Vad tycker pHeuseriet om
nollan egentiligen?
”Nollan är lika pissusel som
vanligt. En ständing besvikelse
för pHeuseriet.”

Varför är nollan en ständing
besvikelse?
”Nollan är schlemet , sluta
ställa så självklara frågor. ”

pH-bas lämnar Kanalen med
allt fler frågor. I ett försök att
åter ta deras uppmärksamhet
frågar vi:

Vad är pHeuseriets favorit-
gosedjur?
”Inte Fru Olssson. ”

Meditations-ruta
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Kemi, Elektro och Medicinsk Teknik

Text: Adrian Södergren

I måndags var det full folkfest nere i Uggleviksparken, då
Kemisektionen, Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk
Teknik hade sitt gemensamma evenemang KErMiT. Parken
var full av stationer där nØllan från alla tre sektioner kunde
pröva på diverse lekar och tävlingar och efteråt bjöds det in
till pub. Även om många tycktes ha roligt var inte alla helt
nöjda med dagen - Kanalen pratade med Joar Forsberg,
som sitter i Elektros styrelse och även är matansvarig under
deras mottagning.

“Från vår sida hade vi räknat med att Draget och Tolvan
skulle vara öppna samtidigt, men sen under dagen så
visade det sig att Draget inte skulle vara öppet... “,
berättade han. Efter att ha grämat sig över problem med
allt från festanmälan till kokta potatisar avslutade han dock
med “Men till slut öppnade Draget och då funkade det fint
därifrån.”.

Vet du varför vi har det här eventet tillsammans?

“Det har väl någonting att göra med att våra sektioner är
gifta och har någon slags vänskapsrelation som inte byggs
på resten av året”. Kemisektionen och Elektrosektionen är
mycket riktigt gifta, och sedan några år är även den tredje
inblandade sektionen, Medicinsk Teknik, adopterad som
vårt gemensamma barn.

Joar, som inte var eld och lågor över eventet, sade till slut
“Jag hade trevligt, jag snackade med Kemi, men jag vet
inte om det är så många av de nyantagna som fick ut så
mycket av det.”

KeminØllan tycks dock ha fått ut något - Kanalen pratade
med SopHie på Kemiteknik som glatt berättade: “Det var kul
att blanda programmen lite så man lär känna folk från olika
ställen. Vi spelade bland annat fotboll i såna här
uppblåsbara grejer - väldigt svårt.”

Gjorde du mål?

“Nej. Jag nuddade inte bollen, tror jag, men det var kul
ändå. Det var kul att ha på sig dem.” SopHie berättade
även att måndagens pub varit det roligaste hittills på
mottagningen, och att hon hängt mycket med E&MiT där.

HAR DU SETT DENNA
GRIS?

Ring 191-011-ROSA

Osquarina träder fram

De senaste dagarna har
både de gamla kemisterna
Osquar och Quristina,
Alkemisterna och vissa
toppolitiker framträtt i filmer
riktade till nØllan, som
uppmanar denna att
infinna sig på KTH nu i
eftermiddag, 23:e augusti.

Kanalen har hört rykten om
att det kommer ske något
storslaget som ingen vill
missa.

Filmerna i fråga hittas här.

Bild: Det sägs att KOMPIS-Bjarne drömmer

om att bli frisör. (Foto: Paparazzi)
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THS centralt
(re)presenterar

Text: Adrian Södergren

På torsdagseftermiddagen
besöktes KeminØllan av en
grupp representanter från THS
centralt, alltså den delen av
studentkåren som samordnar
alla sektioner och föreningars
verksamhet. THS
Mottagningssamordnare
Jonathan Johansen höll en
presentation somgästades av
sektionens ledamöter i
Kårfullmäktige samt av
representanter från THS
Armadas ledning, som ville
rekrytera nØllan. Mycket
information om Kåren och
Armada finns på THS centralt
och Armadas respektive
hemsidor, och för att veta vad
som händer i Kårfullmäktige
kan du alltid vända dig till
sektionens representanter på
kf@k.kth.se.

Efter presentationen fick
Kanalen möjlighet att prata
lite med både
mottagninssamordaren
Jonathan och med THS
Armadas Head of Media
Staffan Konstholm.

Vad är det roligaste med era
poster?
“Att se den enorma energi
som finns både hos de
nyantagna studenterna och
deras faddrar, framförallt
under mottagningsveckorna,
där campus verkligen blir
levande efter att ha varit
ganska tomt under hela
sommaren. Det finns så
otroligt mycket kärlek i luften
och det tycker jag är väldigt
fint.” - Jonathan

“Folket du får träffa och
umgås med - alla är så
härliga, så de gör mitt jobb
fantastiskt.” - Staffan

Varför borde nØllan söka till
Armada?
“För att det är så kul. Det är
typ det roligaste jag kan
tänka mig.”

Jonathan, vad vill du hälsa till
nØllan?
“Mottagningen på KTH är er
första kontakt med Stockholm
och i förlängningen Sveriges
studentliv - det finns nånting
för alla - i Kåren, i studentlivet
- ta chansen att hitta det som
passar er - våga ta risker -
våga stå för det ni tycker och
våga ha kul.”

Hård konkurrens om titeln
“Sektionens cleanaste dab”

T.V: KOMPIS Simon Dahlberg.

T.H: Mottagningens

ekonomiansvarige Rebecka Lund

Foto: Paparazzi

Bildspecial: Paparazzi
fångade
mottagningens första
vecka i bilder

pHeusargolf - ännu
dyrare än vanlig golf

KOMPIS visar vad de går
för

Är det David Bagare som
är i farten igen?

Kongliga Teknologkören
sjunger en serenad för
KAOS-Elias.
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