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Lederen

Velkommen tilbage til andet nummer af Katamaranen som længe har været efters-
purgt.

Grundet klager over dokumentformatet ved sidste udsendelse har redaktionen taget
det tunge valg at skifte skriveprogram fra Word som vi alle hader1 til en .tex editor.
Katamaranen vil således i fremtiden altid fremstå som et fremragende blad lavet i LaTex,
og ved samme åndedrag er der hermed også oprettet en brevkasse til alle som måtte have
problemer med LaTex. Alle spørgsmål omkring LaTex stilet til blad@kampsax.dtu.dk,
eller grundet mailserverens generelle oppetid kampsaxkatamaranen@gmail.com, vil blive
besvaret hurtigst muligt, ligesom de også vil blive bragt i bladet således at alle kan lære
at bruge dette fantastiske program. Det kan være der bliver lagt nogle hjælpefiler på
hjemmesiden på et eller andet tidspunkt.

Derudover kan jeg berette at chefredaktøren har haft store diskussioner med sig selv
omkring hvilket billede der skulle bruges på forsiden af bladet. Den oprindelige plan var
egentlig at finde et nyt billede af en katamaran hver gang og sætte på, men det første
billede er blevet så vel modtaget at man også kunne vælge at bruge dette permanent.
Det kunne selvfølgelig også være en mulighed at benytte både det billede fra første num-
mer sammen med et nyt billede på en eller anden måde, men holdningstilkendegivelser
modtages gerne på mail.

Hvor det så er endt med at se ud i dette blad kan I jo nok selv finde ud af, men
beslutningen er endnu ikke taget i skrivende stund.

Som en anden glædelig nyhed fra Katamaranens side af kan det nævnes at Daniel Kjaer
som også blev valgt ind i rådet ved beboermødet har tilkendegivet sin interesse samt
tilbudt sin hjælp omkring udgivelsen af bladet. Det er redaktionen selvfølgelig yders
tilfreds med og har hermed udnævnt ham til redaktør på bladet. Dette skal dog ikke
forhindre andre i at komme med inputs til bladet, så historier, forespørgsler, krigser-
klæringer og hadebreve modtages gerne. Redaktion er selvfølgelig ligeglad med stavefejl
dårligt sprog og andet, fejlene skal nok blive udbedret omend det ikke kan loves at det
ikke kommenteres ved en given lejlighed i bladet.

I må have en fornøjelig læsning.

Søren Vang Fischer
Chefredaktør

Alle veje fører til Rom...
Sikke noget sludder, alle veje fører i to retninger.

1Hvis ikke I hader Word har I ikke fortjent at gå på DTU og bo på Kampsax, RUC’ere og andre er
selvfølgelig undskyldt da de har rigeligt med problemer i forvejen.
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bulldog der har spist youghurt!"2

2Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
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1 SKORSTENEN PÅ DTU

1 Skorstenen på DTU

Den høje skorsten på DTU er noget helt specielt, dette skyldes primært at det er det eneste
af DTU man kan se når man befinder sig i et sigtepunkt 1,52 m over øverste Erimitageslottes
øverste trappetrin. Grunden til dette skyldes gammel lov om at man ikke må kunne se andet
end træer når man står på det øverset trin ved Erimitageslottet. Man kan så undre sig over at
øjenhøjde er defineret som 1,52 m, men det skyldes nok at befolkningens gennemsnitshøjde
er øget siden. Under alle omstændigheder er skorstenen på DTU en dispensation fra denne
regel, og det er det som gør den speciel. De vakse DTU’ere vil nok have bemærket at der tæt
på den høje skorsten står en noget mindre skorsten som virker underligt placeret et stykke
fra den bygning hvor den egentlig hører til. Dette skyldes selvfølgelig at den er placeret i lige
linje bag den høje skorsten således at den heller ikke kan ses fra Erimitageslottet.

Alt denne snak om en åndsvag skorsten har selvfølgelig en bagtanke, og denne gang skyldes
det en historie fra Klamamsen nummer 5 fra september 1992.

1.1 Historien om en skorsten

Her tæt på kollegiet findes en temmelig høj skorsten. Det er der ikke noget nyt i. At forskellige
mennesker i tidens løb har været oppe i skorstenen og sat deres visitkort, er der vist heller
ikke noget nyt i for de fleste. Det nye består i, at to personer ved to forskellige lejligheder er
taget på fersk gerning! Klamamsen var som sædvanlig vpå pletten og bringer her et eksklusivt
interview med en af klatrene, som ønsker at optræde under pseudonum. Lad os bare kalde
ham Kurt...

Hvorfor besteg du skorstenen?

Som Hillary sagde om Mount Everest: fordi den er der! Jeg har altid kigget sultent på skor-
stenen, hver gang jeg gik ud af døren om morgenen. Den virker så utroligt dragende!

Var det et led i en slags konkurrence?

Nej, overhovedet ikke. Jeg ved godt, at de skrev således i Sletten3, men det er helt hen i
skoven. Jeg gjorde det udelukkende af en indre drift. Fordi jeg havde lyst...

De skriver også, at du indrømmede, at bestigningen var temmelig risikabel. Var du ikke
nervøs?

Igen har de skrevet, præcis hvad de selv har lyst til. Der var overhovedet ingen risiko for-
bundet med bestigningen, idet jeg var sikret med en italiensk klatresele af højeste kvalitet,
forbundet med et sæt dobbeltkarabiner, således at jeg til hver en tid var fæstnet med mindst
en karabin. Nej, jeg var ikke nervøs, for der var simpelthen intet at være nervøs for!

Der må have været en fantastisk udsigt der oppefra. Hvad kunne du se?

Hele sletten lå naturligvis for mine fødder, og for en gang skyld følte jeg mig hævet højt
over alle mine forelæsere! Nå, spøg til side, dyrehaven var flot og jeg kunne se stort set det
hele der ovre, f.eks. Erimitageslottet. Jeg kunne se Furesøen, Rådhustårnet og muligvis også

3Red.: Det gamle universitetsblad på DTU for dem som ikke ved det.
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1 SKORSTENEN PÅ DTU

Kronborg i Helsingør, men jeg er ikke helt sikker på det sidste, men det passede med retnin-
gen. Det var en skøn oplevelse, og det er en skam at de er så emsige over bestigningen. Ellers
ville jeg gøre det igen en anden gang. Det er sikkert og vist.

Ja og det var så historien om skorstenen, som blev fulgt med et billede over taget fra oven af
Kampsax som desværre ikke er printet i så god kvalitet, men derfor skal i da ikke snydes for
det alligevel og kan således se det herunder.

Klamamsen havde også en lille boks hvor der stod: Klamamsen må anstændigvis opfordre
kollegianerne til at overholde regler og love, så derfor bør du læse følgende punkter grundigt:.

Punkterne følger herunder, men jeg vil bare sige at Katamaranen er helt på højde med
Klamamsen og støtter fulgt op om samtlige punkter.

1. Det er ulovligt at bestige skorstenen, og du risikerer iflg. rektor at blive bortvist fra
studiet/kollegiet.

2. De nederste 20 trin er savet af efter sommerens bestigninger. Det betyder, at det nu er
meget svært at komme op!

3. Skorstenen er høj og det er derfor en særdeles risikabel affære, hvis du ikke har det helt
rigtige klatreudstyr med.

4. Man kan let gå i panik, når man kigger ned fra den store højde. Reaktionerne kan være
alt fra total lammelse til tåbelig dødsforagt.

5. Husk for himlens skyld et kamera!
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2 HOROSKOP FOR EKSAMENSPERIODEN

2 Horoskop for eksamensperioden

Eksamensperioden er ved at være over de fleste, og med det i tankerne kan det jo være rart
at kende sit horoskop. Da Katamaranens redaktion ikke har meget fidus til den slags ting
har vi i stedet for at skrive et nyt, bare valgt at genbringe det horoskop Klamamsen udsendt
i nummer 7 fra 1992. Det er alligevel så lang tid siden at det sikkert passer igen.

Vandmanden Aquarius (20. januar - 18. februar)
Du har en opfindsom forstand og er tilbøjelig til at være fremskridtsvenlig. Du lyver en hel
del. På den anden side er du tilbøjelig til at være skødesløs og upraktisk, hvorfor du laver
den samme fejl gang på gang. Folk synes du er dum.

Fiskene Pisces (19. februar - 20. marts)
Du har en livlig fantasi, og tror tit du bliver forfulgt af politiet og efterretningstjenesten. Du
har kun lidt indflydelse på dine venner, og folk foragter dig, fordi du praler af din potens. Du
mangler tillid og er stort set en kujon. ’Fiskene’ gør grusomme ting mod mindre dyr!

Vædderen Aries (21. marts - 19. april)
Du er foregangsmand og nærer foragt for de fleste mennesker. Du er hidsig, utålmodig og
hånlig overfor andres råd. Du er ikke særlig rar.

Tyren Taurus (20. april - 20. maj)
Du er praktisk og ihærdig. Du har en stædig udholdenhed og arbejder som bare helvede. De
fleste mennesker synes at du er hårdnakket og tykhovedet. ’Tyre’ har dårlig ånde, armsved,
lugter og fiser meget.

Tvillingerne Gemini (21. maj - 20. juni)
Du er en hurtig og intelligent tænker. Folk kan lide dig, fordi du er biseksuel, selv om du
er tilbøjelig til at forvente dig for meget af alle situationer. Dette betyder, at du er billig.
’Tvillinger’ er kendt for at begå blodskam.

Krebsen Cancer (21. juni - 22. juli)
Du er sympatisk og forstående overfor andre folks problemer. De synes du er et naivt fæ. Du
udsætter altid alting. Det er derfor du aldrig laver noget af dig selv. De fleste modtagere af
socialhjælp er ’Krebse’.

Løven Leo (23. juli - 22. august) Du anser dig selv for den fødte leder. Andre synes du
er påtrængende. De fleste ’Løver’ er blærerøve. Du er forfængelig og afsky ærlig kritik. Din
arrogance er forfærdelig. ’Løver’ er tyve.

Jomfruen Virgo (23. august - 22. september)
Du er den logiske type og hader uorden. Denne pernittengryn holdning er modbydelig overfor
dine venner. Du er kold og følelsesløs, og falder af og til i søvn mens du elsker. ’Jomfruer’
kan blive gode buschaffører.
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3 KØKKENHAVE PÅ KAMPSAX

Vægten Libra (23. september - 22 oktober)
Du er den kunstneriske type og er ikke særlig realistisk. Hvis du er en mand er du mere end
almindelig tvivlsom. Dine chancer for arbejds- og pengemæssig vinding er fremragende. De
fleste kvindelige ’Vægte’ er gode prostituerede. Alle ’Vægte’ har kønssygdomme.

Skorpionen Scorpio (23. oktober - 21. november)
Du er skarpsindig i forretningsanliggender, og man kan tro på dig. Du vil nå successens
højeste tinder på grund af din totale mangel på moral. De fleste ’Skorpioner’ bliver myrdet
før eller senere.

Skytten Saggittarius (22. november - 21. december)
Du er optimistisk og entusiastisk. Du satser dumdristigt på dit held, nok fordi du mangler
talent. De fleste ’Skytter’ er fordrukne, drankere eller narkomaner. Folk griner en hel del af
dig.

Stenbukken Capricorn (22. december - 19. januar)
Du er konservativ og bange for at tage en chance. Du laver sjældent noget som helst, og
er doven. Der har aldrig eksisteret en ’Stenbuk’ af blot mindre betydning. ’Stenbukke’ bør
undgå at stå stille for længe, da hundene ellers tror de er et træ, og pisser på dem.

3 Køkkenhave på Kampsax
Der har ved flere beboermøder været fremført ønske om en køkkenhave på Kampsax. Idéen
har tidligere været forkastet idet jorden under Kampsax er godt og grundet forurenet. I
særdeleshed med Cadmium som efter øjenvidne beretninger skulle give nogle pænt store
mutantmus.

Under alle omstændigheder er det sidste nye forslag at vi får installeret nogle højbede
som kan fyldes med den bedste danske muld eller hvad man ellers kunne ønske sig.

Da gode idéer ikke skal afvises før der er afsøgt interesse herfor bringes der hermed en
efterlysning. Alle som kunne være interessede i at være med i KARTOFEL (Kampsax Af-
delingen for Rodfrugternes Tilbedelse, Opdyrkning, Forplejning og Fælles Elegant Lugning)
må således gerne skrive til kampsaxhaven@gmail.com.

Rådets køkkenhaveansvarlige vil dernæst observere hvor stor interessen er, samt hurtigst
muligt at gå i gang med at få etableret projektet hvis interessen er stor nok. Der vil til at
starte med kun blive etableret en lille køkkenhave, men såfremt projektet bliver en succes er
der mulighed for at udvide således at efterspørgslen kan klares.

Rådet håber at mange vil vise interesse for projektet, og hvis der skulle sidde andre
med idéer til hvorledes kollegiet kan forbedres er i velkommen til at skrive til rådet på
raadet@kampsax.dtu.dk, eller i tilfælde af endnu et mailserver breakdown;
kampsaxraadet@gmail.com

Hvordan undgår man incest?
-bytter børn med naboen! 4

4Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
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4 FLAGSTORMESTEREN OG FLAGNING PÅ KOLLEGIET

4 Flagstormesteren og flagning på kollegiet
I de gode gamle dage, eller i hvert fald tilbage i 1995 blev der på Kampsax kollegiet valgt
en storflagmester. Om dette var den første er ikke til at vide, men Kalapøjseren nummer 4
fra juni 1995 omtaler i hvert fald en nyudnævnt flagstormester. Denne person er selvfølgelig
ansvarlig for vedligeholdelse af flaget asmt flagning på officielle flagdage samt andre relevante
lejligheder.

Rådet har i længere tid været bekendt med den fine titel og det ansvarsfulde erhverv som
en storflagmester nu engang er. Derfor blev der fra rådets side i efteråret 2010 udnævnt en
person til at varetage dette ærefulde job.

Det var derfor med stor sorg at vi kunne konstatere at storflagmesteren glemte den enlige
flagdag der åbenbart var tilbage i dette halvår efter udnævnelsen.

Desværre har flagningen i foråret også været aldeles mangelfuld idet redaktionen ikke har
set noget flag veje på flagstangen i dag hvor det skulle.

• Nytårsdag, 1. januar

• HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag, 5 februar

• HKH Prinsesse Maries fødselsdag, 6 februar

• Danmarks besættelse 1940, 9. april

• Hendes Majestæt dronning Magrethes fødselsdag, 16. april

• Langfredag, 22. april

• Påskedag, 24. april

• HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag, 29. april

• Danmarks befrielse, 5 maj

Redaktionen har ikke fulgt op på samtlige flagdage, men som undskyldning for ikke at flage
i påsken blev der forsøgt med at sige at storflagmesteren ikke var tilstede på kollegiet disse
dage.

Det er selvfølgelig ikke en undskyldning som Katamaranen kan godtage idet man med så
ansvarsfuld en post bliver nød til at befinde sig på kollegiet til enhver flagdag.

Efter større mængder af helt klar begrundet brokkeri var storflagmesteren dog klar til at
sætte flaget den 5. maj, men ak og ve. Rådet modtager på mail en forespørgsel om der er
nogen som vil tilbyde sin hjælp til at hejse flaget. Det er der jo som sådan ikke noget forkert i,
men når det så bliver fulgt op med sætningen: "gerne mindst en som har en idé om hvordan
det gøres" så står verden altså ikke længere.

Hvordan det ellers tæt på fejlfrie råd kan udnævne en storflagmester som åbenbart ikke
ved hvorledes man hejser et flag er redaktionen fuldstændig undrende overfor, men som de
hjælpsomme mennesker vi er valgte vi dog straks at hjælpe lidt til for ligesom at redde
situationen.

Desværre kunne Katamaranen ikke være tilstede ved selve hejsningen, så det blev i stedet
for valgt at lave en udførlig guide til hvorledes en flaghejsning foregår. I håb om at situationen
aldrig skal gentage sig bringes guiden nu også her i sin fulde ordlyd så alle kan lære det.
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4 FLAGSTORMESTEREN OG FLAGNING PÅ KOLLEGIET

Kampsax-flaget skal selvfølgelig først fjernes... Dernæst bindes linen der kommer ned længst
væk fra flagstangen et enkelt flagknob, http: // da. wikipedia. org/ wiki/ Enkelt_ flagknob
(for gud skyld uden slipstik), til det faste øje i flaget (et flag er normalt udstyret med et pla-
stikøje i den ene ende samt en snor i den anden). Den snor som kommer ned tættest på
flagstangen bindes ligeledes med et enkelt flagknob, dog til den anden ende af flaget. Det er
vigtigt at man binder en snor i begge ender af flaget da man ellers ikke kan få det ned igen.
Hvis flagsnoren er meget glat kan knuden eventuelt sikres med et halvstik. Dernæst hejses
flaget til tops således at det faste øje på flaget er hevet helt i top. Det er selvfølgelig sikret
at flaglinen ikke er snoet før man binder den fast i flaget, således at man sikrer at flaget
kan komme helt op og det ikke hænger et pinligt stykke under toppen af flagstangen. Flag-
linen fæstnes derpå på den tilhørende klampe, således at den snor der holder flaget i top er
flagstangen er helt stram, mens den anden gives lidt mere slæk, således at flaget kan blafre
uden at gå i stykker. Det er absolut forbudt at sno linen rundt om flagstangen! For dem
som ikke ved hvorledes man fæstner en line til en klampe kan det nævnes at man først kører
linen ned under nederste horn således at man lige kan stramme an. Derefter kører man li-
nen op over klampen til den modsatte side af det øverste horn. Linen køres under hornet og
op over klampen igen til modsatte side på nederste horn. Låsningen foregår herefter ved at
sno linen og ligge den over øverste horn således at man holder den før etablerede retning på
snoren, altså at den krydser på tværs over klampen og kommer tilbage på den modsatte side af
hvor man startede. Overskydende flagline kan derefter samles i et kvejl og hænges på klampen.

Så skulle man vidst tro at det problem var løst, men så man noget flag på flagstangen den 5.
maj? Nej, heller ikke denne gang formåede vores kære storfailmester at få flaget. Denne gang
blev undskyldningen om at man skal lægge Kampsax flagstang ned for at sætte nyt flag på
brugt.

Der er i hvert fald ingen tvivl om flagstormisteren har arsenalet af undskyldninger i orden.
Det er dog blevet lovet at man i samarbejde med indspektørerne vil forsøge at installere

en såkaldt stadionløsning så man igen vil kunne hejse Dannebrog på officielle flagdage uden
at andre kan pille ved flaget.

Katamaranen håber meget at dette når at komme istand inden den 26. maj som jo er
HKH Kronprins Frederiks fødselsdag.

Derudover er det også Katamaranens holdning at der bliver udnævnt en eller to flag-
mestere der kan aflaste storflagmesteren i tilfælde af dødelig sygdom. Det kan nævnes at
Kalapøjseren nævnte at stormesteren søgte en 1. debuterende flagmester samt en flagsekre-
tær, så mulighederne er mange.

Hvad er ligheden mellem DIA’nere5 og sædceller?
- en ud af en million bliver til noget.6

Hvad er det første en DTU’er siger til en DIA’ner, når de mødes ti år efter?
- to ristede med brød7

5DTU opstod som en fusion af DTH, DIA og Helsingør Teknikum ved udgangen af 1995.
6Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
7Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95

6
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5 KOLLEGIE KONSULENT ORDNINGEN, KKO

5 Kollegie Konsulent Ordningen, KKO
Kollegie Konsulent Ordningen, eller bare KKO som den kaldes i daglig tale, hvad i alverden
er det?

Den opmærksomme beboer vil have bemærket at der hver gang huslejen bliver trukket
også ryger 38,5 krone afsted til KKO, men hvad går disse penge til?

Når alle nu betaler til ordningen er det sørgeligt at så få kender til den, men det skal der
også laves om på.

KKO er en ordningen for alle dem der bor på et medlemskollegium og yder støtte af
forskellig art. Det er alt fra store problemer til små problemer, eller noget som slet ikke er et
problem.

Ordningen dækker bredt, så hvis man sidder med en psykisk sygdom, ens far er lige død,
livet er noget lort osv. så er der mulighed for at få hjælp af KKO.

Der ydes dog i lige så stor grad hjælp til folk der er i tvivl om de læser det rigtige, har
problemer med kæresten og andre lidt mindre problemer.

KKO er dog ikke et sted kun for folk der har problemer. Det er i høj grad også en
ressource bank. Kan du ikke finde ud af kemien og fysikken, eller kan du som diplom ikke
finde en praktikplads, så kender KKO nogen som kan hjælpe.

Savner du sparring til en idé du har fået, så kan du komme forbi og snakke om den og få
gode råd til hvordan du kommer i gang. Vil du gerne diskutere politik og lignende skal der
helt sikkert også være nogen som har lyst til at snakke om det.

Udover hvad man som enkeltperson lige går og tumler med er der også muligheder for
grupper at komme forbi. Det kan nemt ske at der opstår en eller anden konflikt på køkkenet
hvor man har brug for en mægler. Dette tager KKO sig også af.

Derudover dækker KKO også sager som den almene beboer ikke lige kan se. Rådet kan
bruge KKO til mange forskellige ting. Det kan både være at få arrangeret forskellige arrange-
menter, som hjælp i klagesager hvor rådet er inhabilt. Udover rådet kan kollegiets bestyrelse
også benytte sig af ordningen hvilket blandt andet skete i forbindelse med de forhandlinger
kollegiet foretog med døgn netto før disse flyttede ind.

Hvis ikke KKO havde været inde over dette ville kollegiet være gået glip af mange penge,
ligesom indkøbsmulighederne havde været dårligere.

De 38,5 krone der bliver betalt om måneden er således godt givet ud, og de to øl man mister
har man alligevel ikke godt af. Så benyt jer af ordningen hvis det skulle være nødvendigt, og
prøv gerne med noget du ikke troede den kunne klare.

Du kan læse mere om ordningen på kko.dtu.dk hvor du også kan finde nummeret til akut
telefonen som har åbent 24 timer i døgnet. Det er også tilladt at komme forbi om onsdagen
i åbningstiden og få en hyggelig sludder med dem der sidder deroppe samtidig med at man
nyder en kop kaffe eller te, og en chokoladeskildpadde.

Hvis ikke du for brugt ordningen, så vær glad for at du har spildt pengene, det er ligesom
at betale til en livsforsikring, man håber aldrig man kommer til at se de penge igen, men
man ved aldrig hvad morgendagen bringer.

Vidste du at DIA’nere godt må gå med kniv?
- ja, hvis de bærer den i ryggen.8

8Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
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6 Fodboldholdet på Kampsax

Man skulle nogle gange ikke tro det, men der bor rent faktisk personer på Kampsax som også
får motion engang imellem. Således vil jeg gerne bruge lidt plads her i Katamaranen til at
gøre lidt reklame for fodboldholdet.

Fodboldholdet træner hver mandag og onsdag fra klokken 17:30 til 19:00 på banerne i 2.
kvadrant. Alle beboere på Kampsax er velkommen til at deltage, og melder man sig ind i
campusnetgruppen til samme formål vil man også blive opdateret med alt hvad der foregår.

Derudover deltager fodboldholdet også i kollegiefodboldturneringen hvor der spilles mod
andre kollegier i københavnsområdet. Hvis man gerne vil være med til at spille i en kamp er
det største krav at man deltager aktivt i træningen, men ellers forsøger holdet at sørge for
at alle får lov at komme med engang imellem.

Det er absolut intet krav at man kan spille bold for at deltage i træningen, ja faktisk kan
undertegnede berette om at han i flere år var med på fodboldholdet, og også spillede med
i flere rigtige kampe. Jeg har nu altid ment at min bedste plads var på bænken, men så er
man jo også klar til at hjælpe til i 3. halvleg som Kampsax altid har været god til.

Kollegiebladet har også tidligere været brugt til at reklamere for fodboldholdet, og i den
anledning skal i da få et uddrage fra reklamen i Kalapøjseren fra marts 1997.

6.1 Ny massøse til fodboldholdet

Fodboldholdet har fået sin egen massøse. Hun har langt lyst hår, store nødder og er temmelig
dum.

Kom og se hende hver:

Mandag & Torsdag kl 20.00

Første gang: Mandag d. 3. marts
Mødested: Ved billardrummet

Vi starter med at løbe efter hende de første par uger. Under løbeturene indgår øvelser, der
giver rig mulighed for at kigge og få rørt sig lidt (!)

Når vejret bliver bedre regner vi med at få lejlighed til at mandsopdække hende nede på græsset.

Alle (også andre massøser) er velkomne til at komme være med

Som man kan se er der sket lidt siden, tidspunktet er rykket og dagene er anderledes, men
det er stadig lige skægt.

Det kan kun anbefales at folk kommer ned og spiller med, man har det sjovt, og får en
masse nye venner.

Jeg skal også selv få slæbt mig derned når jeg engang har tid igen.

Søren, tidligere tilfældighedsspiller på Kampsax
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7 Kvinder på Kampsax

Som det seriøse blad Katamaranen er vil vi også forsøge at berøre nogle af de emner som
optager mange af beboerne på Kampsax. I dette nummer vil vi derfor snakke om hunkønsvæ-
sener!

Fup eller fakta? Myte eller mysterium? Rød eller grøn? Sennep eller Kethup? Sko eller
ingen sko?

Spørgsmålene er mange, men det der dog igen lige meget hvor lang tid der går er og bliver:
Findes der kvinder på Kampsax?

Svaret til dette er egentlig ret simpelt. Ja der findes kvinder på Kampsax, faktisk viste
den sidste "folkeoptælling" at hele 16,89% af beboerne på Kampsax kunne kategoriseres som
værende hunkøn. Dette svarer faktisk til 88 personer, eller i gennemsnit 2,8 kvinde pr. køkken.
Dette er dog ikke jævnt fordelt idet jeres alle sammens ynglings redaktør desværre kun har to
boende på sit køkken. Det er fra redaktionens side overvejet om der ikke kan gøres noget ved
manglen på kvinder på det enkelte køkken, og er kommet frem til at Kampsax bør indføre
kvindekvoter! Således bør mindst 41,2% af alle beboere på et køkken være kvinder.9

Man kan så undre sig over hvorfor der ikke er flere kvinder på Kampsax, fordelingen ved
sommeroptaget på DTU 2010 var trods alt 27%. Her er der nok en del beboere på Kampsax
som må påtage sig skylden. En køkkenrundtur på Kampsax vil vise at langt de fleste køkkener
har en yderst mangelfuld rengøring. Hvordan kan man forvente at folk har lyst til at flytte
ind når noget så simpelt som at tage sin opvask, rense vasken og tørre borde samt komfur af
når man har lavet mad, er en uoverkommelig opgave for langt størstedelen af beboerne.

Katamaranen vil gerne love samtlige beboere at såfremt rengøringen udført kollegianerne
blev af en bare ikke helt uacceptabel standard ville der inden for en årrække opleves en klar
vækst i antallet af kvindelige ansøgere.

Der er dog flere muligheder for forbedringer, således vil Katamaranen gerne bringe sit
første læserbrev der netop omhandler dette.

7.1 Læserbrev: Pigeråd til drengene

Kære Drenge I Kampsax Baren

Hold op med at brokke jer.
Ja - der ikke nogen piger hernede. Har i overvejet at invitere nogen med?
I kan godt spørge mig om jeg kender nogen, men tænk lige over statistikken: jeg har læst

fysik på DTU og jeg bor på Kampsax. Jeg kender lige så mange piger som jer! Jeg ville gerne
hjælpe jer hvis jeg kunne, men så mange piger kender jeg ikke. Hvis det stod til mig, så havde
de lagt sygeplejekollegiet på DTU - der ville ikke ske noget ved at flere piger lærte at sætte
pris på de kvaliteter mange ingeniørstuderende har.

Jeg synes det er sjovt hvordan nogen af jer overhovedet ikke forstår piger. Så skræmmende
er vi heller ikke!

Start en samtale, snak om et eller andet tilfældigt - hvad læser du? Hvor kommer du fra?
Small-talk, det er ikke så svært, og hvis det ikke går, hvad er det nyeste eksperiment I har
haft gang i på DTU? Lidt nørd er altid godt.

Lad nu være med at købe mig en drink, så føler jeg mig bare forpligtet til at snakke med
dig, og hvem gider snakke med nogen som føler sig forpligtet? I stedet så sig hej, når jeg står

9Det skal siges at redaktionen selvfølgelig er imod alle former for køns kvoter da dette intet har med
ligestilling at gøre.
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oppe ved baren - der går alligevel et stykke tid før bartendere får tid til at servere en drink.
Så tilbage til den første pointe, der er meget få piger i baren. Vi er enige. Det vil ikke

skade at få lidt mere selskab, så har I overvejet I godt kunne tage en veninde eller kusine
med i baren engang i mellem? Drengene vil sætte pris på det - og jeres veninde/kusine vil
også. For ingeniørstuderende kan godt anbefales! – Kærlig hilsen
En pige

8 Mere om kvinder
Hos Katamaranen forsøger vi selvfølgelig altid at hjælpe vores læsere, og derfor vil vi gerne
bringe lidt mere viden om det modsatte køn. Hjælpen hentes denne gang fra Kalapøjseren
nr. 3 fra juni 1995. Det drejer sig om et brev der blev uddelt til alle pigerne på Kampsax,
men jeg tror alle kan lære noget, eller om ikke andet så more sig gevaldigt.

8.1 KVINDER kan sagtens klare os selv !

I vor kultur er det sådan, at når kvinder får lov til at opleve noget erotik, så oplever de
betydeligt noget end mand. I hvert fald tyder det man ser på, at kvinde oplever i helt en
anden størrelsesorden end nogen mand er i stand til.

Kilderen er kvinders pik. Den sidder på nøjagtigt samme sted som den sidder på en
mand nemlig lige der hvor urinrøret munder ud. Den kildrer er centrale punkt for en kvindes
kønsfornemmelser. Det er der, hun oplever seksuelle fornemmelser, det er derfra orgasmen
kommer og breder sig til muslingen, til livmoderen, til hele legemet. Nutidig seksualforskning
og seksualoplysning har gjort temmelig meget ud af kildreren. Det har vist sig, at en hvilken
som helst kvinde - næsten - kan komme igennem til en orgasme, til en udløsning, hvis hen-
des kønspartner bare koncentrerer sig tilstrækkelig meget om kildreren. Nulrer på den med
fingrene eller slikker på den. Det har gjort, At mænd der kender denne fidus, altid kan give
deres kvindelige partnere en eller anden form for en kønslig tilfredsstillelse, hvilken er godt.

Nu til dags foregår autoriserede dansk samlejer næsten altid med finger i kildreren. Men
der er jo meget forskelligt fra den en kvinde til den anden, hvad der virker. Mange kvinder
kan man faktisk drive til en fuldstændig totalorgasme med kildreren alene, andre kan man
give en eller anden tilfredsstillelse på den made.

Seksualforskerne siger utrcretteligt, At der ikke er noget som helst finere ved en skedeor-
gasme end ved en kildrerorgasme eller som de kalder det en klitorisorgasmen. Men selv med
denne vanskelige kvinder, som kun får en lille lokalorgasme ud af at blive nulret eller slikket
på kildreren, er der ikke noget galt i at starte med kildreorgasme. Der er heller ikke noget
galt i at blive ved med det hvis det faktisk sådan, den har det bedst. Tværtimod. Endelig
er at sige, at kildrer aldrig ma være tør når den bliver nulret. Det virker bare irriterende og
gør slet ikke godt. De fleste kvinde lærer at dyppe fingeren inde i skede, så kildreren bliver
tilstrækkelig våd, men creme eller spyt er også godt. Kvinder der onanere, som regel bruger
spyt, hvis de ikke onanerer ved at gnide et lille stykke oven over kildreren og muslingen oppe
i de almindelige robuste hudflader hvor bevægelserne forplanter sig til mere følsomme steder.

Jeg onanerer. Det burde alle kvinder gøre. Onani med fingeren eller med en bruser eller
en massagestave eller bare at knibe sammen når man gar eller cykler eller hvordan man nu
ellers gør det - der er utalte måder at gøre det på når man er en pige - det hjælper en til at
udforske ens egne seksuelle reaktioner. Man bliver dygtigere til at føle det, som det er værd
at føle. Dygtigere til at når frem til en orgasme. Kvinder kan onanere flere gange i tæek (lille
pause i mellem).Hvis Du har en kæreste, kan det være nødvendig at tvinge dig selv til at

10



8 MERE OM KVINDER

onanere i igennem, også selv om du måske aldrig har prøvet det før, mens manden ser på, så
han kan lære hvordan han skal gribe situationen an.

Selvfølgelig er det rarest onanere når man ikke gør det fordi man sacner en man eller kvin-
de, men simpelt hen fordi det er hyggeligt. Vi onanerer jo allesammen temmelig meget.God
fornøjelse.

Med Venlig Hilsen
En tilfreds pige

Redaktionen føler sig allerede meget klogere om hvordan alting foregår, men der er dog
stadig noget tvivl om hvad muslingen helt præcist er.

Brevet giver dog mulighed for at bringe forsiden kiKKerten fra august 1997, og med den
forside kan man egentlig ikke undre sig over at det er næst sidste blad redaktionen er i
besiddelse af.
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9 Bagsiden

Som altid bringer bagsiden, ja bagside og bagside, bagsiden er da i hvert fald også brugt,
men den fik lidt storhedsvanvid denne gang. Under alle omstændigheder bringes et udvalg
af tidligere dårlige vittigheder, poesi eller andet fra tidligere blade, eller det sker i hvert fald
indtil vi løber tør for den slags materiale.

Herunder følger et digt? fra Klamamsen nummer 2 fra apil 1992. Klamamsen har flere
eksempler på digte og andet, man var åbenbart mere kreative den gang. Denne er skrevet af
Nathalie.

9.1 Karrusellen

Jeg sidder i det grønne græs og ser på karrusellen, der drejer. Det er en smuk karrusel med
masser af guld og udskæringer. Hestenes seletøj glimter i solen og søløverne spiller bold med
hinanden. En afrikansk elefant - stor og mægtig - strækker snablen højt i vejret og dens
stødtænder lyser hvidt.

Karrusellen drejer

På karrusellen sidder mennesker, jeg kender. De ler og vinker, idet de rider forbi mig. Jeg vil
med på karrusellen!

Karrusellen drejer

Næste gang jeg ser dem, sidder de og holder om hinanden. Nogle kysser. De vender sig
om og smiler genert. Andre lader som om, de ikke ser mig. Eller de prøver at gemme sig for
mig.

Karrusellen drejer

Da er der én, der rækker sin hånd ud imod mig. Jeg kender ham ikke - men hans smil
fortryller mig. Det får mig til at boble af glæde. Jeg springer op fra græsset og løber efter
hans hånd, men han er allerede langt væk. Jeg presser mig selv og mine fingerspidser rører
hans. Han smiler stadig og hans øjne lyser af ømhed, da han forsvinder.

Karrusellen drejer

Da jeg ser ham næste gang, sidder han sammen med en pige. De har et barn mellem sig. Et
smukt barn med lyst hår og blå øjne. De er glade. Solens stråler leger i deres hår. Barnet
smiler til mig, odet det lægger sine buttede arme om halsen på sin far.

Karrusellen drejer

Jeg føler mig alene. Jeg vil med på karusellen. Der sidder en flok mennesker og snakker.
Jeg kender dem ikke. Jeg løber efter dem og strækker mine arme ud for, at de skal gribe dem
og trække mig op på karusellen. De ser mig ikke! jeg råber, alt hvad jeg kan. De hører mig ikke.

Karrusellen drejer
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Da rækkes en hånd ud mod mig. Jeg griber den. Jeg løber med min hånd i den. Da jeg
vil springe på, giver den slip.

Karrusellen drejer

Jeg ligger på jorden og græder. Jeg rejser mig op og kigger mig i spejlet på karrusellens
midte. Mit forgrædte ansigt stirrer.

Karrusellen drejer

I spejlet kommer et andet forgrædt ansigt til syne. Det er ikke nær så tydeligt som mit.
Trækkene er smukke, men svagt udviskede. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vender mig, men der er
ingen bag mig. Jeg vender mig om igen.

Karrusellen er gået i stå.

9.2 Længsler og drømme

Nathalie var en flittig skribent og har skrevet flere digte til Klamamsen. Da der stadig er plads
får i et mere, denne gang fra Klamamsen nummer 7 fra 1992

Jeg Hviler på en madras af længsler.
Blød og lun favner den min krop
og stryger min sitrende hud.

Mine drømme bærer min sjæl ud i rummet.
Løfter den op, og hvirvler den rundt
som i en uendelig dans.

Længslerne vokser,
dunker bag mine øjenlåg,
danser i min øregang,
beruser min hjerne
og eksploderer i et sanseligt orgie
af farver og følelser.

Hvor mange DIA’nere skal der til at male en ladeport rød?
- tre, hvis de er splattet godt ud.10

Og så var der han-robotten, der sagde til hun-robotten: "Hej elskede"
(Tænk over det)11

10Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
11Kalapøjserem Nr. 4 Juli 95
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