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Forord til 2. udgave 
 
 
 
Velkommen til Liebhaberloven, et folkeligt og frisk debatskrift i et farverigt 
sprog, bestående af omtrent 500 kærlighedslove eller -teser. Alt afhængigt af 
den valør du, kære læser, indlæser. Alle teserne er fremsat som spørgsmål til 
frivillige valg og debatter, ofte fulgt op af flere konstruktive løsningsforslag. 
Nogle teser er begrundede, andre ganske korte og u-underbyggede. Læseren 
bedes imidlertid selv huske at indsætte spørgsmålstegn i loven i det følg-
ende. Nysnævnte tegn er kun indsat de steder hvor vrangvillige læsere kanske 
kan tænkes at ville insistere på vranglæsning, til misreference.  
Hermed anser undertegnede Liebhaberloven for frigivet. Når det er sagt, så er 
det så meget sagt, indimellem er det blot kulørte udsagn der udkastes, og 
ligeså ofte mener jeg ikke engang selv at de stemmer. Hermed antydet, at jeg 
ikke selv har lavet frekvenslæsning på hvorledes jeg ville udfylde kommen-
tar- og stemmesiden; den må anses for netop at stå til bestandig debat og ikke 
mindst refleksion. Man må huske på, at ingen lov er entydig, og ingen lov er 
enstemmigt vedtaget, heller ikke Liebhaberloven. 
 
Manuskriptet er skrevet i 2012-2013, med et par daterede tilføjelser i hhv. 
2014 og 2015. Dateringer er bibeholdt, idet de ikke kan anses for at ændre 
nævneværdigt ved hverken det filosofisk principielle eller idéhistorisk om-
talte. 1. udgavens forord (15 sider), efterskrift, appendiks og bilag er ikke 
medtaget, derimod er kapitlet Højre-venstre-kategoriens oprindelser fra mit 
skrift Positioneringernes idehistoriske oprindelse (2016), taget med. Der ud 
over har ændringer og tilføjelser ikke forekommet nødvendige.  
 
 
Ulrik Huusom, Skov-Torup, 14. december 2019  
                   
 
 
 
 
 



Meningshorisonten: 
 
 
13 forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med værdiansættelser af 
holdninger: 
 

1. Holdninger ændres over tid, hvad du mente i fjor, kan have ændret sig i går. 
2. Jo mere du undersøger et emne, des mere ændres dine holdninger dertil. 
3. Samfundsforandringer og andre ydre omstændigheder ændrer ofte holdning-

er. 
4. Der er en tendens til at holdninger både hærdes og mildnes med årene – men 

det gælder ikke med nødvendighed. 
5. Der kan være forskelle i kønnenes opfattelser, men ikke nødvendigvis. 
6. Der er tilsyneladende en tendens til at de fleste lader sig influere af flertals-

strømmen – det lyder som en modsigelse, og gider du være en modsigelse? 
Stå og hold fast, efter at du har tænkt dig om. 

7. Nogle værdimæssige forhold er umulige at overskue for lægfolk (pga. fx 
teknisk fagsprog eller informationsoverload). 

8. Nogle værdimæssige forhold er strengt taget private (non-intersubjektive). 
9. Nogle værdimæssige forhold er lokalt influerede (herunder nationalt). 
10. Andre værdimæssige forhold (er) globalt influeret. 
11. Holdningers ophav kan være arvelige/genetisk disponerede (= betingede 

følelser). 
12. Mange mennesker/et overvejende flertal, kan ikke tænke selvstændigt, selv-

om de tror det. 
13. Du kan aldrig være (helt) sikker på at du har forholdt dig nok til det emne 

du ytrer dig om.  
   NB: Dette er ikke udtryk for hhv. konstruktivisme, relativisme eller skepti-
cisme, derimod kritisk og reflekteret stillingtagen. De 3 førstnævnte posi-
tioner er logisk selvgendrivende. 

 
PS: Tidligere antog man endog at holdningen sad i kropsholdningen, den af-
spejles i al fald (tit) dér, men i så fald en uniform holdning, blot én holdning. 
Spandevis af holdninger udfoldes i det følgende. Husk alligevel at det ikke 
kun er spande, som tæller, også hvad du kan finde inde bag din pande. 



Teser  
 
 
 
Følgende koder er anvendt: 
 
A: Indledende tese (dilemma eller problemstilling) formuleret som spørgsmål eller 
konstatering, der i kapitlerne ofte er opfulgt af begrundelse, dokumentation og for-
slag til løsning.  
 

• Tese = grundlov. 
    

B: Den private læserreaktion:  
 

• Banco = Ja, lige i øjet: Applaus 
 

• Nixen = Nej, aldrig i livet: Raus [tysk for ud]. 
 

C: Den individuelle læserargumentation efter grundig gennemtænkning: 
 

• Kommentar = refleksionsgangens konsekvens: konklusion og indledende 
argumentation i marginen. 

 
 
 

 
 

     
                     Tese 

B
anco  

N
ixen  

K
om

m
entar 
 

 

I. Intro: 

§ 00. Meningen med livet? 
Først må begreberne afklares: for-’mening’ og/eller om ’livet’. Etymologisk til-
bageføres til ’at mene’ (også mén, skade, som engelsk ’mean’, mene og ond 
samt ’moan’, klage), middeltysk og angelsaksisk ’mîn’ /’mín’ som på dansk og 
endnu videre til mænd: man/mand, eng. ’men’ også gotisk ’stamfar’, manu. I 
vestgermansk er roden ’mën’, tænke (om)/at mane. Samt livskroppen: oldnor-
disk ’lif’, ’lifa’ som tysk leib: livvidden, underlivet, bækkenbunden (plus ’til-
overs’) >> mans mening om seksuallivet, eller rettere mandens mening om sex = 
om hannens kamp om avlelemmet i hunnens skede (og kun sekundært produktet 
heraf: navlehul, navlestrengen = forbindelsen til moderen, fødsel og afkom, eller 
sikkert rettere: navlehullet forskydes til association om hunhullet = vulva). – Var 
dét meningen? 



                                                              SPEKTAKULØRT                                                 | 9 
 

   

(Fregianere kunne sikkert ønske en elaborering i forhold til ’mening’ og ’refe-
rence’, det ændrer imidlertid ikke på det implicerede). 

§ 1. Forplantningskomedien: 
[Schopenhauers betegnelse]. 

Yngelplejedrift = forskudt liderlighed (seksualitet) – styr dit underliv kvinde, og 
mand. 

Tilbage til ældre tids nydelige betegnelser om livmodersyge/fødesyge: ’mor-
sot’, ’mor / modersyge’ samt ’modsot’. (Der er egentlig tale om modesyge). 

§ 2. Forbyd børneavl. 

Kloden er overbefolket – kun analfabetiske befolkninger må avle, de ved ikke 
bedre. Resten må adoptere deres yngel fra Den 3. Verden. 

§ 3. Adoption fra Den Tredje Verden forskønner verden – religiøse enklaver 
forgrimmer verden. 

§ 4. Kina skal kun berømmes for tre ting: 

Opfindelsen af krudtet, papiret og étbarnspolitikken – 3 ting, de både har glemt, 
klemt og misrøgtet. 

§ 5. Sydlandske befolkninger skal tvinges til at arbejde i regn, slud og sne i til-
svarende udseende grå kontorbygninger og omgivelser i Mellem- og Nordeuro-
pa. Så de lærer arbejdsdisciplin i stedet for at feste for andres penge. 

§ 6. Tvangssession for kvinder og valgfrihed for mænd. 

(Op imod 20 % værnepligtige piger i Danmark pt. Er langt fra nok – nu mangler 
de 80 % piger, der ikke gider at anvende deres forfaldskadaver). 

§ 7. Tvungen erhvervspraktik for alle kvinder i et vindue i et Rød-Lys-Kvarter. 
Så kan de lære noget om virkeligheden. 

§ 8. Tvungen eksperimentel indsprøjtning af mandlige kønshormoner 
(testosteroner) til alle piger/kvinder. 

– Så kan de lære hvordan det er; det gør dem mere aggressive og liderligere (des-
uden giver det dem mere seksuel tilfredsstillelse). 

– Tvungen eksperimentel indsprøjtning af kvindelige kønshormoner (østrogener) 
til alle af hankøn, så kan de lære hvordan det er (desuden giver det flere kom-
promisser i forhandlingssituationer). 

§ 9. Sex i kirkerne. Nu. Genindfør tempelprostitution. 
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Samkvemmet skal være frivilligt. Ikke moderne bajader / devadasisk tvangspros-
titution i templer i det sydlige Indien med få i Nord. Traditionen er et levn fra 
sociale gruppeægteskaber. I dag nærmest rituel voldtægt. 

(Tempeldans og -prostitution kendes, udover i Indien, fra babyloniske [Hammu-
rabis Lov], ægyptiske, semitiske, græske og romerske folk m.fl.). 

§ 10. Ficken macht frei. 

§ 11. Genindfør spanskrøret i skolerne: Lav dine lektier eller få tæsk? 

§ 12. Flere naturkatastrofer. 
Menneskene er afhængige af naturen, og forudsætningen for dens udfoldelse er 

maksimalt ½ milliard mennesker. 

§ 13. Flere bykatastrofer. 
Det er godt for naturfolk, dyr og naturen inklusiv atmosfæren. 

§ 14. Gør diktatorer med blod på hænderne et samfundsnyttigt arbejde? – Nu 
kloden jo er overbefolket. 

Skal det offentlige til gengæld bekoste pasning af pågrebne og uforbederlige 
massemordere i resten af bemeldtes levetid? 

[Maksimalt 16 år i Danmark, medmindre det er politimordere eller andre defi-
neret / diagnostiseret som mentalt syge]. 

§ 15. Myrderi er nytteri? Massemordere er også samfundsnyttige? 

§ 16. Evigt arbejde: Så længe der er rengøringsarbejde, er der arbejde til alle. 

§ 17. Sæsonarbejde er godt: Pluk jordbær om sommeren, gør rent om efteråret og 
vask gammelmenneskenumse om vinteren. 

– Der er gamlinge nok til alle hænder. Der er for øvrigt også galninge nok. 

§ 18. Krig er god(t). – Krig er Gud? 

(I hht. Heraklit, var kampen al tings ophav; og det er fødsel og sex vel også). 

§ 19. Fri fedme. 
– Hvis du kan betale for følgerne. Ellers på vand og brød 14 dage. Og opefter til 
røv/vom når et sundt leje. Vægring: maveplaskere fra 3 metervippen eller tørre 
mavelandinger. – Men det er gratis at lege med maden. 

– Kan man stole på tykke mennesker, der er lyststyrede svage karakterer? 
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– Samfundet skal tjene på de grådigt hensynsløse tykke mennesker: fremover 
skal der udvindes biodiesel af fede menneskers fedt. [Praksis i dag i USA]. 

Fedtbjerge og børnetalrige familier forbydes gennemgang i stærkt befolkede gå-
gader. Børnefamilier ekstrabeskattes gennem elektronisk registrering ved gen-
nemgang, over børneskatten. Flæskebjerge, der fylder for to-tre, er immobile og 
sinker, betaler igennem at defilere svulmevommen forbi fedtudsugningsapparat-
er: 500 gr./pr. besøg til almenvellets fællesvarmeforbrænding. Al gang skal fore-
gå i løb. – Til gengæld skal flæskedamptromlere tromle alt ned på sin vej. Så I 
kan tabe jer: I fylder for meget på planeten og i atmosfæren – ekstraaffalds-
beskatning. 

– Adiopofili? (tiltrukket af tykke mennesker): fedtjagt? 

Ok, hvis de (Q) har store bryster. Brystklap nu. 
§ 20. Forbyd al rygning. 

– Følgesygdommenes udgifter overstiger langt fællesskabets skatteindtægter. 
– Danmark skal være tobaksfri zone. Rygere kan nusse omkring i grænseområd-
erne til Sverige og tys-Tyskland. 
– Tving alle rygere til maratonrygning, indtil de forvandles til aske. 

§ 21. Kriminaliser al rygning for alle fødselsårgange efter 2000. 
§ 22. Sex er sundt. Tvangsmotion til alle. 

§ 23. Tvangssteriliser alle uduelige mennesker, der ikke selv kan forsørge deres 
egne børn/eget barn. 

§ 24. Forbyd børneavl / afkomsproduktion på samlebånd. 
§ 25. Del et barn: – slip for periodevis børnepasning. 

§ 26. Tvungen kollektivisering af børn, unge og gamle – det vil give respekt for 
alderdommen. 

§ 27. Spar på krudtet. 
Nytilkomne larmende møgunger skal kun tillades at komme til verden hvert tiår 

– så vil verden påskønne dem mere. 
§ 28. Kriminaliser forstyrrende møgunger i skolerne. 

§ 29. Evighedsnassere: Skal lediggangsvaneforbrydere henrettes? 
§ 30. Tyveknægte skal have hugget højre ben af? 

– Har de kun venstre, så tager vi det (?). 
§ 31. Evigt arbejde til kvinder: Tvangsprostitution.  

– Kvinder skal gøre det de er bedst til. Hor-ah. 
§ 32. Kriminaliser massebørneavling. 

– Det lægger beslag på naturens knaphedsressourcer. 
§ 33. Kriminaliser støjforurening. 

§ 34. Kriminaliser forurening over nationalgrænserne. Til vands, tillands, 
elektronisk og atmosfærisk. 

§ 35. Gæstetyveknægte fra udlandet skal have brækket hænderne med et klaptræ 
(?). Publikumsapplaus. 

§ 36. Stikkersnagere skal have prikket øjnene ud og/eller få skåret ører, tunge 
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eller fingre af? 
§ 37. Genindfør offentlig afstrafningspraksis. 

§ 38. Korrupte politikere skal henrettes – ellers udstilles til det almenes vel? 
§ 39. Talionsprincippet: Lige for lige og øje for øje. – Hævn er godt og i orden. 
§ 40. Løsningen: Genindfør Drakons athenske strafferetspraksis (7 årh. f.v.t.) i 
en tiårig periode: al alvorlig og bevisbar lovovertrædelse belønnes med døden. 

(Det gjaldt også lediggang). 
§ 41. Dødsstraf til uduelige og klamme grådige bankdirektører? Det skal nok få 

dem til at dy sig fremover; altså deres børn og assistenter. 
§ 42. Dødslotto. Vi skal af med ¾ af verdens befolkning – held og lykke! 

§ 43. Idealet skal være de tre h-er: had, hævn og hån? 
§ 44. Diskrimination nu. Ud med drenge, fædre og ramadanbedstemødre, så kan 
pigerne trygt assimileres i samfundet, som de allerhelst vil, de stakler. 
§ 45. Skilsmisse er en god ting. Det er godt for markedskræfterne: køb dig til 
sjælefred eller sextilfredsstillelse. 
§ 46. Don’t copy, cope with reality. And variality is still stealing. Alle, der 
kopierer og aber efter, må man fremover offentligt kalde aber = taber – og slå i 
hovedet med en svaber (?) 

§ 47. Stop kriminalitet – politivold nu. 
§ 48. Fri sex i undervisningslokalerne? 

§ 49. Mere mod- og sidevind på motorvejene. 
§ 50. Fri sommerferie hele året rundt. 

 

II. Sygt 
 

§ 51. Naturen kan finde ud af det: 
Epidemier, kræft, sukkersyge, TB, vira, rabies, pest, kolera, malaria, tyfus, sy-
filis, HIV, Aids, gul feber, ebola, kogalskab, influenza, ”spansk syge”, fugle-
influenza osv. 

§ 52. Sygdom er godt: 
Den tynder ud i rækkerne og udvikler sundhedsvidenskaben. 

Flere dårlige læger, nu. Det formindsker antallet af syge. 
Flere dårlige jordemødre, nu. Det reducerer antallet af børnefødsler. 

I Sverige er der fx årligt 3.000 tilfælde af sfinkter, brud ifm. forløsning, ofte når 
der anvendes sugekop. De pågældende kvinder skal opereres inden for et par 
timer efter af læger (ikke sygeplejerske, jordemor), ellers kan det give skader for 
livet. Ved senere operation stadigvæk risiko for smerter ifm. samleje og affør-
ingslækager. Tabu for mødre og jordemødre, der mørkelægger det. For nogle 
kvinder havde det kostet arbejde, parforhold, sociale relationer samt almindeligt 
helbred. 
   I den faglige jordemoderuddannelse i Sverige læres perenealsk massage samt 
greb imellem stykket mellem skeden og rectum. Forkvinden for de svenske 
jordemødres organisation udtaler, at hvis man ikke mener, at der er brud, så vil 
det være et ”overgreb”, at foretage fra jordemoderens side. Ofte mørklægges 
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sfinkterne, bl.a. eftersom at jordemødre trækkes i løn når brud indtræffer, plus 
efterfølgende samtale med chefen.  
[Jf. programmet Skammen, SVT1 Syd, den 28. juli 2013]. 
(En barnmorskeuddannelse blev oprettet i Stockholm i 1712, til bedring af för-
lossningsvården; men det kan åbenbart tage sin tid før det vil ske). 
– Prøv at åbne øjnene: Mentorordning plus stabil lønudbetaling. Desuden over-
ses at stående fødsel eller til vands, tillige mindsker brud og går langt hurtigere. 
Problemet er liggende fødsel, der kun er til gavn for personalet, men jo er imod 
tyngdeloven. (Måske har den sit ophav i Ludvig den 16’s kiggertendenser, be-
varet af personalet). Stress – og infektioner – på de offentlige sygehuse kan også 
være medskyldig. I Danmark er blot 1 % af alle fødsler, hjemmefødsler, mod 
30 % i Holland. 

– Eller, bevar glæderne: Stop føderiet. Alternativt kejsersnit. 
I Frankrig anvendes fænomenet episiotomi: et operativt indgreb, der klipper 
stykket mellem vagina og anus over, for at lette fødslen, eller med andre ord et 
jordemoderalibi for dårligt håndværk. 
– Don’t do it. Op imod 70 % har først sex et halvt år efter fødsel. Hertil kommer, 
at man kan få svangerskabsforgiftning med krampeanfald, eklampsi. (Tidligere 
blev disse indlagt som nervepatienter, 1890’erne. Kun døende eklam(p)sister fik 
kejsersnit). Og moderen udvikler som regel psykoser: en variant af symbiotisk 
psykose, hvor barnet oplever sig og moderen som én person. Ganske vist er bar-
net og førstegangsmødre principielt lige gamle. Det gælder med logisk selvfølge-
lighed, men selvfølgelig ikke med nødvendighed. – Siden er det kun moderen, 
der psykotisk fastholder: Du kommer fra mit skød. Desuden er det synd for børn-
ene hvis der kommer tvillinger, ofte dør den ene allerede i livmoderen, kvalt med 
navlestrengen om halsen. Hvem er den skyldige: Moder- eller søskendedrab? 
Det er som regel den overlevende tvilling, der skal leve med følgerne.  
   Nu kan man så afvente mikrooptagelser fra livmoderen af tvillingefostre, der 
kvaser hinanden: – Der er kun plads til 1. 
Andre fødselssmerter: Efter flere timers smerte ifm. fødsel, og ud kommer et 
blårødt monster. Uanset hvad du gør, vil barnet uvægerlig anklage dig for at 
være en dårlig opdrager, når det vil have noget – ren afpresning. Altid offer-
tænkning, ikke ansvar. Den franske psykoanalytiker Corinne Maier, tilskynder i 
NO KID, til at man ligeså godt kan anskaffe en gigolo, i stedet for at underholde 
en parasit (= børn).  
(C. Maier: NO KID. 40 skäl att inte skaffa barn. Schibsted, Sthm. 2008: 132). 
   Englænderne insisterer dog blåøjet: Breast is best. Næ, ifølge Maier resulterer 
det i rent dieslaveri (32), plus hængepatter osv.     
   Psykoanalytikeren Donald Winnicot opregner adskillige grunde til at mødre 
burde afsky deres børn: 

o De er en fare for hendes krop. 
o Et indgreb i hendes privatliv. 
o Skader brystet. 
o Behandler hende som mindreværdig. 
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o Det får hende til at adlyde sin lag (stand, lov). 
o Skuffer hende. 

(D. Winnicot: Through paediatrics to psychonalysis. Hogarth, London 1978, refereret 
efter C. Maier). 
   Børnene hader egentlig deres forældre: drengebørnene vil af med deres fædre 
for at få moderen, og pigebørnene betragter moderen som konkurrenten i kamp-
en om faderen (i al fald if. Freud). Oftest vil forældrene ikke erkende problem-
størrelsen. 
   Andre minusser ved graviditet og fødsel: drop, elektroder, modelleret ansigt til 
uigenkendelighed, nægtet epiduralblokade, gangbesvær, gigt, ve-drop, ve-storm, 
skrig fra tilstødende fødelokaler, lattergas, medicineret smertelindring, sugekop-
per, stress, søvnmangel, nervøse fædre / -skvatlinge. Har man nedsunken liv-
moder så gror aggregatet, Meshnet, sygehuse anvender, såmænd fast. (Tilfældet 
for 2-300 kvinder i Danmark. Man er i stedet gået over til nettet Prolift ved 
Johnson & Johnson). 
   Hertil kommer efter fødsel: kvindesnorken. Ingen søvn før, under og efter gra-
viditet. Mere end dobbelt op med barn nr. 2 – den første kræver endnu mere, 
også når der kommer én til. Indkøbe, lave mad, vaske, lege, skænderi, under-
holdning, hente, bringe osv., børnesygdomme, blodsprængninger, skødet i laser, 
hængepatter, løst maveskind eller taget 35 kg på. 
   Børnene indtager desuden forældresengen. Undgå at få børn, bevar god sex 
plus (par)forholdet. Med en tønde under maven bliver det en lang sengeliggende 
vinter (Corinne Maier). Mændene gider ikke have sex med højgravide kvinder 
(tykke før- og eftergravide). Mændene er jo generelt homoseksuelle (et flertal 
foretrækker tilsyneladende drengelignende kroppe). Parent = parentes. 
   Courteline: En af de tydeligste effekter af forekomsten af børn i en familie, er 
at det gør komplette idioter ud af dygtige forældre, som uden børn, måske blot 
ville have været sædvanlige [gennemsnitlige] dumhoveder. (Refereret efter C. 
Maier: 37). 
   Ved at få børn mistes vennerne, de gider ikke at have med babysittere at gøre. 
Livet begynder oftest først efter de 50, for forældre. Mindst 18 års børnepas-
ningsslaveri i sigte – ’det er lige til at blive deprimeret over’, som en ung fami-
liefar sagde i et sjældent ærligt øjeblik på en arbejdsplads. 

”Hvis alle kvinder beslutter, at få alle de børn deres frugtbarhed tillader, vil 
menneskeheden dø af kvælning, den 13. nov. 2026”. 

(If. Professor fra Illinois. Jf. Alfred Fabre-Luce: 25). 
§ 53. Stk. 1. Darwin skal have ret. 

Malthus har desværre fået ret hvad angår Den Tredje Verden. 
   Konsekvensen bliver endskønt for begges vedkommende, at kvalitet må frem-
hæves frem for kvantitet: Jo færre børn, desto mere tid til og højere leveforhold 
for den enkelte. 

o Børnerettighedsbevægelsen er kørt af sporet: BO osv. (børneombuds-
manden i Sverige). Børn skal i stedet lægge vægt på de tre første bog-
staver: bør. 
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	Forord LL (nyt)
	13 forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med værdiansættelser af holdninger:
	1. Holdninger ændres over tid, hvad du mente i fjor, kan have ændret sig i går.
	2. Jo mere du undersøger et emne, des mere ændres dine holdninger dertil.
	3. Samfundsforandringer og andre ydre omstændigheder ændrer ofte holdning-er.
	4. Der er en tendens til at holdninger både hærdes og mildnes med årene – men det gælder ikke med nødvendighed.
	5. Der kan være forskelle i kønnenes opfattelser, men ikke nødvendigvis.
	6. Der er tilsyneladende en tendens til at de fleste lader sig influere af flertals-strømmen – det lyder som en modsigelse, og gider du være en modsigelse? Stå og hold fast, efter at du har tænkt dig om.
	7. Nogle værdimæssige forhold er umulige at overskue for lægfolk (pga. fx teknisk fagsprog eller informationsoverload).
	8. Nogle værdimæssige forhold er strengt taget private (non-intersubjektive).
	9. Nogle værdimæssige forhold er lokalt influerede (herunder nationalt).
	10. Andre værdimæssige forhold (er) globalt influeret.
	11. Holdningers ophav kan være arvelige/genetisk disponerede (= betingede følelser).
	12. Mange mennesker/et overvejende flertal, kan ikke tænke selvstændigt, selv-om de tror det.
	13. Du kan aldrig være (helt) sikker på at du har forholdt dig nok til det emne du ytrer dig om.
	NB: Dette er ikke udtryk for hhv. konstruktivisme, relativisme eller skepti-cisme, derimod kritisk og reflekteret stillingtagen. De 3 førstnævnte posi-tioner er logisk selvgendrivende.
	PS: Tidligere antog man endog at holdningen sad i kropsholdningen, den af-spejles i al fald (tit) dér, men i så fald en uniform holdning, blot én holdning. Spandevis af holdninger udfoldes i det følgende. Husk alligevel at det ikke kun er spande, som ...

	Spektaku I (lille3)
	   TBH stiller derimod afslutningsvis to relevante modspørgsmål, der er blevet underbetonet (eller bortretoucheret) i debatten: ’Har debatten styrket eller svæk-ket ophavsretten, og dermed forfatternes mulighed for at nyde frugten af eget arbejde?’. Samt antydningen af at Hendricks også skylder journalisterne afløn-ning for at have bragt opmærksomhed omkring hans (og JLR’s) skrift. Til gen-gæld ligger der tillige en dobbelttydighed i TBH’s kommentar, som han måske ikke selv har været opmærksom på, nemlig at med referencen til scenen med Sokrates, der indtager skarntydesaften, og udtaler just før sin død: betal Askle-pios, vi skylder, får han både afsagt den juridisk-økonomiske dom, plus en underliggende straf: døden, og det er jo langt fra i orden for denne mindre for-seelse og misere. Idet selve kildeophavet jo ikke er blevet fortiet. Havde der derimod været tale om gement tyveri af andres arbejde, for eksempel inden udgivelse, inden offentliggørelse, som man udgav under eget navn, hvorfor det ofte er uopretteligt, da er hård straf ikke ueffent og ofte ikke hverken uberettiget eller uretfærdigt – muligheder er døde, hvorfor kommende muligheder for synd-eren ditto burde afkortes kontant. Offentligt dokumenteret æresoprejsning burde være det mindste, og praksis.
	   Under alle omstændigheder ligger der op til flere filosofiske og idéhistoriske implikationer i TBH’s referencer: Asklepios var for det første lægeguden, og underverdenens gud, hvorfra den syge modtog en drømmeåbenbaring med råd; tidlig psykoterapi, hvorfor asklepiaderne ordinerede vin (til søvnen). Galenos kritiserede dem for ikke at tage imod filosofisk ræson (humuralvæsketeorien, som om det ville have hjulpet), ofte er den syge derimod den bedste læge (igen-nem søvnens svar), ligesom at Sokrates’ kritikere ikke ville lytte til filosofisk råd, de var grådige, og ville have en syndebuk for krisen.
	   Platon anbefalede at politikere og filosoffer, der arbejder for højere mål, ikke skulle have betaling, idet deres gerning ikke udøves for lavere formål. (Dengang havde man ikke trykkere og megen andet at skulle betale). Det er grunden til at Sokrates aldrig tog penge for sin belæring (undervisning). Men hvad med skri-bentjournalister, har de også højere mål? Åbenbart ikke. Det forekommer kynisk og grådigt, som havde de netop ikke forstået krisens Nedtur.
	   Hvad angår Sokrates’ betaling, så kan den ikke have været en forglemmelse for en tidligere vigtig begivenhed, for så ville den ikke have været glemt, som William Norvin indvender (i den ældre indledning til Faidon), og henviser til oldtidens opfattelse af at ordene har udtrykt tanken om at livets sygdom nu afløstes af dødens forløsning. Hans daimon havde ikke strittet imod, tilføjes det.
	   Efter rekonvalescens yndede man at betale lægeguden med en hane. Sokrates havde på sin vis også en hane at plukke, og haner galer (= kritikerne), hvorfor at betalingen for det ’onde’, skarntydesaft, som vin fra lægeguden, er ironi. Først med døden får han den sidste oplysning (erkendelse). 
	   Men det var en antik gudeoverbevisning, spørgsmålet bliver om Sokrates kan bringe belæring til vor tid: altså, skal journalister have betaling to gange (for deres korte artikler; der som regel ikke er værd at publicere i bogform), og skal professorskribenter have overbetaling for foredrag, når de samtidig hævder at de har formidlingspligt? Som de jo i forvejen aflønnes månedligt for.
	[Asklepios’ symbol var siden oldtiden den såkaldte æskulapstav, med en snoet snog, der går igen i lægestandens symbol, Merkurstaven. Bemærk at oldtids-staven med slangen, optrykt på datidens mønter, udgør amerikanernes symbol for dollars: to gennemstregede s-er vertikalt (gul slange, guld = gud). I denne historie ligger tillige forspillet til den senere jødekristendom: slangen giver oplysning og Sokrates kan synes at have ofret sig for ideen om ’det gode’. Han var dog 70 år, hvilket efter datidens målestok var temmelig gammelt, og allige-vel have været i god forfatning].
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