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The missing lingo  

En tanke har fulgt mig siden jeg arvede et eksemplar af Turgenjevs Sønner 
og fædre (1862) fra min farfar, tilbage i min gymnasietid: replikken, at ”hvis 
Gud er død, så er alt tilladt”.  Hos Nietzsche var det kun de seje, der kunne 
takle vilkåret (at Gud er død) og skabe ”mening” der til – egentlig en kant-
ianisme – og ellers forbliver mennesket blot the missing link, på et stadie i 
forlængelse af aberne, mellem abe og forstandsmenneske, som Konrad Lo-
renz udlagde det. (Spørgsmålet bliver dog, om ikke aber også har moralske 
retfærdighedsfølelser). I Lacans mund: Hvis Gud er død, så er intet tilladt (for 
så er det uden substans, der er ingen gudelig baggrund). Og dog: Næ, hvis en 
gud existerer, der opsætter mulighed for at vælge, så er det en uetisk gud – så 
hvis en gud existerer, så er alt tilladt – al religion er pervers. 
   Hos Lacan bør udsagnet måske oversættes til: at hvis guden ikke existerer, 
så er alt forbudt; for indsættes i stedet, at uden en gud, da er intet tilladt, da 
bliver nihilismen netop tilladt. (3. april 2003). 

Hos Eirik Newt hedder det, at mennesker blot er forbirejsende rumvæseners 
affald. (EN: Fremtiden. [1999]. Gyldendal, 2003: 266). – Er dét Darwins 
missing link? – Kvaksalver eller klapsalver?  

2010. Nytårstaler: – Nytårstavshed, tak 
Harpokrates afbildes med fingeren på munden = tysse. Her er en ægyptisk 
aflægger, solguden Horos, som ifølge en græsk-romersk misforståelse var 
tavshedens gud. At tysse, er derimod en opfordring til at kysse, og det med 
etterfingeren foran munden: sut på den. 

Støjbelastning anses for at være den næsthyppigste årsag til hjerteinfarkt. For 
filosofiske øren er støjen = antiordskrat. Støjen er lig metahad og -hævn. Ide-
elt for larmende stilarter, derfor burde stillærer erstattes med stillelærer. Kom-
ponisten Per Nørgaard, har en lydhør betænkning i Brøndums Danske lov: 1) 
Larm er nabo til døden. 2) Larm bestemmes som overdøvelse af egne livsudtryk og 
tanker. §1. Loven tilsigter at beskytte egne tanker og livsudtryk imod voldeligt påført 
støj af enhver art. (P. Nørgaard: BDL, 2000: 81). 
   Denne lov vil dog være umulig at indføre i ethvert bysamfund. Hertil kom-
mer måske andre tiltag: Serres taler i Naturpagten (46) om ”sensorielt affald” 
= lyd- og billedforurening, for eksempel muzak. Serres henviser til at noise 
er afledt af nausea, søsyge, kvalme. Af latin: vand gisper, bruser, klukker. På 
fransk har vi endvidere ’noiseuse’, intrigemagerske. På ældre fransk: spek-
takel, disput, oprindelig altså tumult og raseri – på engelsk beholdes støjen ... 
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Jeg tilføjer: ligesom at man i England overtager den romerske positivisme 
(fokus på praksis og erfaring). 
   Indledningsvis omtaler Serres tillige søsyge fra hørelsen. (21). Et sted i Ad-
lerskriftet refererer Kierkegaard søsyge (og endelig døden) fra øjnene. Ingen 
ro for blikket. (SK: Nutidens religiøse forvirring). Henvises der her til Napo-
leons tropper i Rusland eller et ’Fruentimmerspektakel’ og dets (u)væsen?  
   I skriftet Genese foreslår Serres til gengæld, at: ”Baggrundsstøjen er måske 
værens grund” (35 f.). Den udeblevne bevisførelse og klassiske absurditets-
reduktion (tilbageførsel), larmer uophørligt i den sammenhæng. Der findes 
ingen døve, fortsætter Serres (97), intropatisk støj perciperes uophørligt, 
kroppen udsender den. I virkelighedens fysiske rum gives der intet rum uden 
støj, ingen støj uden rum. Spørgsmålet der rejser sig er om ikke også nøgen-
hed larmer. Serres fortsætter ud ad en biogenetisk ophavstangent:  
   ”Grækerne opfandt det abstrakte, fordi de først havde den dristighed at klæde deres 
guder af. (..) Gymnastiklæreren er balletmester, han er gudernes, det abstraktes diri-
gent, (..) grækerne opfandt tallet og geometrien” pga. ideen om nøgenhed. (74).  
   Det er imidlertid kun statuer, der er tavse, i virkeligheden afbilder statuer 
larm, hvorfor at de i ældre tid tillige var behængt med støjredskaber: klokker, 
farver, raslende religiøse relikter: kopper, lysestager og kranse m.v. 
Hvis stilhed er guld, hvad er det grå guld så? På sine ældre dage var den grå-
nede Heideggers stemme som lyden af en afskallet gnalling, en pipfugl, der 
ikke får meningen ud rent, det svinger imellem en fistel-falset = testosteron-
løst. (Impotent tænkt og udtalt?). Det fortælles om Kierkegaard at han skulle 
have haft en lignende spinkel stemme. Fænomenet er ofte den sublimerende 
munks lod, viser moderne forskning.1 
   Det har til gengæld været en gammel mand, der har indtalt de adskillige op-
tagelser, der resterer fra Heideggers ældede og spinkle tungebånd.  
   Der har også været andre bud på oprindelserne. Buskmændene og (dusk-
kvinder) om musikkens oprindelse: Kan I ikke høre at stjernerne synger? 
Musikophavet kan også tillægges vindens sus i trækroner, dyrebrøl, at brøle, 
hyle osv. Spørgsmål resterer: hvad er “støjens” væsen, hvad ér musik og af-
giver boliger musik? Det velkendte udsagn: Arkitektur er stivnet musik2, må 
også føres tilbage til oldtiden, Simonides fra Keos, ifølge Plutark. Her er det 
naturligvis ikke blot gjort med antikkens græske ideal (og efteraberen Pau-
lus’): kvindens største dyd: tavshed. 
                                                            
1 Se kilder i min Maxima amoralia. 
2 I nogle versioner ’frossen musik’. I det mindste er sne stille når den falder. Hagl derimod ... 
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Man bliver syg af støj, det giver hjertekarproblemer.3 Vi må hellere tage ét 
minuts tavshed. Det har man ’råd’ til – men hvorfor kun 1. minut, og hvorfor 
kun i forbindelse med død? Hvad med den >tabte tavshed<? Således spurgte 
Max Picard i 1940’erne, da alt druknede i radioskrat = støjpesten. (Die Welt 
des Schweigens, 1948). Radioens ordskrat og snakkeras bliver til snakkerat 
og snakke-ret. Picard fortsætter: ”radioen opdrager mennesket til ikke mere 
at lytte til ordet”, radiobrølet dynger ord i hobetal, der afkræver svar og stil-
lingtagen, men som aldrig venter på svar, ’nye ordmasser er allerede på vej. 
(..) men bag al denne larm står fjenden gemt: Tavsheden.” (I den første danske 
Picardudgave, Flugten, Hasselbalchs ”Køkkenbibliotek”, 1963: 37 f.). 

Jo længere bagud du kan se, desto længere forud vil du kunne se (Churchill). 
Så det gælder om at være bagud. 

Sokrates gad ikke forlade byen for træerne og fuglenes skyld, dem kunne han 
ikke lære noget af hævdede han. (Jf. Faidros). Spørgsmålet er om han kunne 
se ’naturen’ for sværmen af mennesker – og hvad var moderne tids grænse-
sætter, Kant, egentlig i stand til at se: Han skal have været blind på det ene 
øje i tre år uden at have bemærket det. I J.G. Walchs Philosophisches Lexicon 
(3. udg. 1740), refereres at filosoffer tidligere yndede at filosofere i skove. 
’Wald-Weishet’ blev med Hegel o.a. til ’Welt-Weisheit’, så var man tilbage 
ved Platon og førsokratikerne igen. Hvad blev der nu af træer og deres rodnet? 
I Gosvigs rolige udgivelse Fragmenter af nætter og dage (Samleren, 1996), 
falder udsagnet: ”Hvem tør vel [i dag] tale for at bevare en skov frem for at 
foretage en hjerteoperation? Det er for længe siden, menneskets kamp for at 
sikre sig en >menneskelig< tilværelse er blevet til en kamp mod mennesket.”4 
Tja, tekststykkets figuranter i det følgende ville prompte række pegefingrene 

                                                            
3 Ganske vist offentliggjorde Zara Stokholm fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universi-
tet, en ph.d.-afhandling i 2014, hvor hun i en undersøgelse, der angiveligt inddrager det 
største personantal, der hidtil er blevet inddraget igennem en tiårig periode i forbindelse med 
arbejdsrelateret støj, og som når positive effekter. Konklusionen lyder at der ikke kan ses 
nogen sammenhæng imellem arbejdsstøj og hjertekarsygdomme. Hun har dog ikke under-
søgt om personerne anvendte høreværn eller ej, hvorved resultatet bliver tæt på ubrugeligt og 
en ommer. Af hendes konklusion vil der under alle omstændigheder ikke kunne udledes, at 
støj ikke udløser hjertekarsygdomme. Find de, der også er belastet af støj i fritiden, så finder 
man sygdommen – eller problemformuleringen til det undersøgelsen afgjort også burde have 
inddraget. – Det må da være ren Hej Matematiksk: i snit ligger 2/3 af livet (for arbejds-
styrken), uden for arbejdspladsen.  
4 Stammer fra SGO: Hvorfor ingen gør noget ved det. I: Debat Teologisk Fakultet, AU, 26. 
årg., nr. 1, januar 1995: 103. 
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i vejret5. 

Narrens eller naturens historie: 
Indledende eksempler på naturtænkning – lad os i det følgende kalde det na-
turlig tænkning: 
   Teologen Laurids Smith udkaster i Forsøg til en fuldstændig Lærebygning 
om Dyrenes Natur og Bestemmelse og Menneskets Pligter mod Dyrene (1789, 
1800, 2. udg.), følgende spørgsmål: Har dyr ikke viden om rettigheder (og 
pligter)? De føler når de mishandles eller modarbejdes. – Det kan hævdes at 
dyr ikke har kendskab hertil og derfor ikke har rettigheder over for mennes-
ker, og mennesker derfor ingen pligt over for dyr. I så fald har voksne heller 
ikke pligter over for fostre, børn og åndssvage/hjerneskadede m.fl. – Kuhse 
og Singer melder sig på bane i bevidstheden. Endog Bohr: ’fordi det endnu 
ikke har lært brugen af begreber, kan et nyfødt barn strengt taget næppe reg-
nes for et menneskeligt væsen’. (Bohr: Nature 143: 268, 1939). Mange forløb-
ere, fx Swift, 1729: befolkningsbegrænsning: spis spædbørn. Herunder Carl 
Schmitt, hos hvem det hedder, at med ethvert nyfødt barn, fødes også en ny 
verden, og tilføjer: ”Åh herre Gud, så er enhver nyfødt også en aggressor!” 
Derfor havde spædbarnsdræberen Herodes ret, da han organiserede freden. 
(Schmitt, 1951). Andetsteds citeres Proudhon: Den der siger menneskehed, 
vil bedrage. Det er kun indbildte galninge og andre syge, der taler på ”men-
neskehedens vegne”. I nyere tid hedder det: Enhver der siger globalisering, 
vil bedrage (Josef Isensee). Heraf må følge, at enhver, der siger ’god’, ’godt’, 
’bedst’ osf, også vil bedrage, som allerede Platons Sokrates påviste, og dog 
alligevel i sine dialoger (manipulativt) g(l)emte til slut. 
   Med Henri Laborits rotteeksperimenter kan tilføjes, at mennesker agerer 
som dyr, rotter: stress gør aggressiv, belønning og modgang ansporer – i 
mange tilfælde (de fleste, ifølge Laborith) kan mennesket ikke kontrollere 
deres følelsesmæssige reaktioner. Intellektuelle eller følelsesmæssigt baser-
ede valg er dermed ubevidste reflekser, så hvornår lige netop beskyttelse af 
særlige rettigheder til mennesket? 
   Hos dybdeøkologerne (jf. Aldo Leopold, 1940’erne, ’Jordens etik’, Arne 
Næss’ ’The Deep Ecological Movement’, og George Sessions), meldes det, 
at den menneskelige kulturs og dets livs udfoldelse er foreneligt med en for-
mindskelse af befolkningernes antal. En sådan forudsættes for det ikkemen-
                                                            
5 Jeg kunne tilføje: tjo til dels, læs Liebhaberloven. Ofte skulle man tro at træer – læs skove 
og ældre kulturtræer – var mere værd end (nogle) mennesker. For eksempel oplysningstidens 
frihedstræer. 
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neskelige livs udfoldelse. Desuden bør en bevidstgørelse af forskellen på at 
leve big eller great radikaliseres – livets kvalitet som en værdi i sig selv frem 
for nødvendigvis højere levestandard. Det ideelle antal mennesker ift. de 
ikkemenneskelige væseners behov = 100 millioner mennesker ifølge Næss, 
anslået til 500 mio. mennesker hos James Lovelock. Jean Brière (tidligere De 
Grønne, Frankrig) slutter på: stands kilden til overproduktion af børn i Den 
Tredje Verden. Jean Fréchaut (tidligere De Grønne): en regering på verdens-
plan til undertrykkelse af befolkningerne med henblik på reduktion af alle for-
mer for forurening samt ændre ønsker og adfærd vha. manipulation. (Referer-
et hos Luc Ferry, 122, K. Meyer-Abisch: Wege zum Frieden mit der Natur. Mch. 
1984). William Aiken fortsætter (i Tom Regan (red.): Earth-bound, 1984): 
”En høj dødelighed blandt mennesker ville være en fordel. Det er vores pligt 
at fremprovokere den. Det er vores arts forpligtelse over for miljøet, at elimi-
nere 90 % af vores effektive styrke.”  
   Her er ikke tale om ”marginalt delirium” eller en ”sindsforvirret persons 
isolerede tanker” forsikrer Ferry om. (122 og 123, note 53). 
   Dybdeøkologer ønsker at ophæve menneskerettighederne af 1789, der ind-
satte menneskene som overherre og hvis funktion har været at underlægge sig 
verden igennem teknologisk udvikling – egentlig funktionalisme. Derfor må 
man ty til vold if. Greenpeace (leder, april 1979) (refereret hos Ferry, 122). 

Instrumentaliseringen af naturen (herunder menneskene selv, der ligeledes er 
henrundet af naturen) indtræffer samtidig med det naturvidenskabelige gen-
nembrud omkring rationalismens tid: her glemmes at fysis, det fysiske er af-
ledt af ’phuo’, at vokse, fødes, heraf substantivet ’phusis’, der siden vulgari-
seres til fysik. Oprindelig blev fysis identificeret med ukontrollerbar natur, i 
oldtiden bl.a. anvendt som forsvar for incest og adoption. Fysis modstilledes 
nomos (loven), teser samt tekne. Siden udviklede det sig til definerede / antag-
ede naturlove (aksiomer) for til slut fejlagtigt helt at blive identificeret: fysik-
ken = data, naturlove, teknik og teknologi. – Fortællingen om en klodderagtig 
degenerationshistorie. 
   Etymologien genintroduceres i 1940’ernes Tyskland i Walther Schoenich-
ens Naturbeskyttelsen som folkelig [völkisch] og international kulturel op-
gave (1942). Tankerne om natur- og dyrebeskyttelse samt ”livsrum”, er på 
spil i Det Tredje Rige, som flere indvender imod dybdeøkologien – men hvil-
ken politik overlapper ikke de nævnte implikationer (om livsudfoldelse o. 
lign.) i dag? Oprindelsen ligger altså langt før og involverer aldrig nødvendig-
vis den misforståede racelære om renhed hos nationalsocialisterne. – Evolu-
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	Kontingensteorier falder for sin egen teori, de er selvgendrivende. De gives i to udgaver:
	1) En erkendelsesteoretisk udgave – Luhmannisk sociologi.
	2) Og en ontologisk udgave – fx Lars-Henrik Schmidts og Bruno Latours socialkonstruktion, der konstruerer som de lyster.
	Hvad angår HD’s skønlitterære roman, N.T. (2013), hvad stod titlen så for – Det Nye Testamente? Tja, tæt på: Ny Tradition; men ingen tænkte på at det måske var en parodi på ekskonens NNS: Nyt Nordisk Shit (?).
	Kanske en bog mere fra YH vil blive i enten Morten Koch-pasticher eller moderne knækprosa – som knæk i hofteleddet, når tarmen tømmes.
	Man har bygget ganske smukke og spektakulære bygninger i Ørestaden, det er blot en skam at man fra de ofte højtliggende boliger ganske barokt skuer ud på gamle grimme eternittage oven på etplansvillaer, man ser det ikke i jordniveau. Medens de gaml...
	Hertil kommer Ørestads Gymnasium, politikernes og økonomernes ynd-ling. Arkitektens drøm, 3xN [-ielsen], var at brugerne skulle have mulighed for at mødes på kryds og tværs, ingen kæft, trit og retning, store åbne land-skaber, som ditto kontorlokal...
	32 engelsksprogede børnebogsforfattere. Alt for mange. 16 mestendels fimsede fransktalende (inkl. 1 provençalsk)22F . 13 tysktalende kontrolskribenter. 9 spansk- og 6 italiensktalende børn og fims. 8 svenskere. Det holder jo heller ikke, det er næs...
	– Man kunne ønske at den svenske komité gik over til at tildele andre end børnebogsforfattere en masse, at det blev inden for faglitteratur, fagprosa igen (8 har delvis været inden for fagprosa, men kun på engelsk, fransk-occitansk og tysk), hvorfo...
	Skal kvinder også frelses?
	Om fortjenstmedaljer havde Baudelaire også en ganske sund dømmekraft: at indvillige i modtagelsen deraf, er at anerkende statens eller fyrstens rettig-hed til at dømme, bedømme, berømme og i sidste ende fordømme én. Hvis én vitterligt har fortjent ...
	Helt enig: de uddelende kongehusrepræsentanter og officielle priskomiteers dømmekraft er som regel ikkeeksisterende. Man skulle for eksempel tro at de ikke kunne læse i Nobelkomiteerne: Nobel ønskede påskønnelse af ideale og anarke forfattere. Hvor...
	Hvornår får faglitteraturen, for eksempel filosofisk prosa igen Nobelprisen i litteratur? Vel at mærke i henhold til Nobels anarke idealer og anvisninger; ikke moralitære charta.
	Derfor hader vi i grunden overvågning: med Sartre, anno 1943: i den andens blik bliver man materialiseret, objektificeret og ikke mindst prædikatiseret, endskønt ’jeg’ er et unavngivet subjekt, og min væren endnu mere urumlig – altså ikke udstrakt i t...
	Her gælder ikke den karakterisering som Baudelaire, allerede i sin tid i den grad havde så ret i, da han noterede at menneskene elsker mennesket så meget, at når det flygter fra byen, er det blot for igen at opsøge massen og genskabe byen på landet...
	Det er heldigvis langt inde i landet og ikke langt ude på byen. Giordano Brunos påmindelse og påvisning af at der ikke er noget centrum (center), kan ikke gentages nok. Og ingen storbybønder i området – rart. Lars Tyndskids marker: Jah ja, helt sik...
	Provinsielt: Ja heldigvis, betegnelsen går tilbage til romernes storbyigno-rante betegnelse for områder på landet, som alle skulle afgive korn eller be-tale renter til hovedstaden, og for hvad? Ignorance. Men hvis vi til gengæld kan slippe for stor...
	Bøhlandet: Næ, børlandet.
	Havearbejde, rensning for ukrudt, er det i virkeligheden ikke en nazi-beskæf-tigelse? Mange ukrudtsplanter sætter en ganske smuk blomst, og selv tidsel-marker er at foretrække for asfalt, jordbrune eller enstonige grønne græs-rabatter og -tæpper. Højt...
	Sjap sjap: Og vandet: Regn med det.
	Tillige er det desuagtet en ontisk fejlslutning når Sloterdijk sammenligner Stirner med deleuziske ønskemaskiner (473 f.). Tankekategorien er fra De-leuze og Guattaris Anti-Ødipus I (1972), hvorfor at Sloterdijk måske vægrer sig. Havde det været ef...
	I Die schrecklichen Kinder der Neuzeit når Sloterdijk hastigt at få kaldt Heideggers sorte notesbøger for en uhjælpelig (obsessiv) besættelse af stereo-typier. (61). Man må da huske på at den slags overfladekarakteriseringer går begge veje. I skrif...
	Interessant er i denne sammenhæng den tilsyneladende fryd som Sloterdijk belægger omtalen af moderne kritik af Keynes’ økonomi: socialliberalisten var homoseksuel, hvorfor at han mistænkes for ikke at have integreret lang-tidsøkonomiske overvejelse...
	Barnløs = voksen. Barnrig = barnlig. Barnrig = barnagtig logik.
	Barnløs = voksenlogik.
	Eller, lad de med børn, betale for deres børn – hvorfor skal andre. Lad de, der vil have konger (m/k), betale for konger. Lad de, der vil have kirker, betale for kirker. (Når stats- og kirkeinstitutionen indmelder børn automatisk til afregning, uden a...
	Hele spankingtraditionen er i virkeligheden udtryk for vulgærempirisk pædagogik: at skri-ve det på en pind (stok), og slå det ind. Det er problematisk at virkningen af spank, de blå striber, gav (og giver) anseelse drenge imellem, ligesom ar ibland...
	Hele spankingtraditionen er i virkeligheden udtryk for vulgærempirisk pædagogik: at skri-ve det på en pind (stok), og slå det ind. Det er problematisk at virkningen af spank, de blå striber, gav (og giver) anseelse drenge imellem, ligesom ar ibland...
	Allerede i midten af 70’erne postulerede en af egalisternes fortalere, J. Glebe Møller (1975), at lighed var en højere norm end overlevelse. – Det forekom-mer logisk inkonsistent og selvgendrivende. Men hvis det er diktummet, så indfør fødselskontrol....
	Drømmevoldtægt indbringer vel også snart en dag sagsanlæg.
	Han har sandelig gjort meget for freden. (Nobels fredsmedalje til Obama i 2009).
	Den 29. juni 1939 medgav Johan Borgen, at hr. grosserer Erling Steen, gjorde ret i at tilkende handlens folk Nobels Fredspris for 1939 ved Det inter-nationale Handelskammers halvtredsindstyvende kongres i København. Skønt skaren rettelig er for spr...
	Gamle ord som holder endnu: ”Amerikanerne (..). Ingen vil, bedre end de har gjort det, kunne udrydde mennesker og samtidig respektere humanitetens love!” (Tocqueville, 1835 ff.).
	Jeg savner nok også nogle årstal, nogle af stykkerne lader til at kunne være skrevet for mange år tilbage, måske på landet i Tessebølle, hvor Rifbjerg holdt til for år tilbage, og havde vandreservoir (pøl) i kælderen, flere steder taler han om fost...
	Måske savnes også lidt praktiske løsninger indimellem i sækken, men det er vel bare mig. Easy does it ... Noo’t (citat ’Borat’). Ansvaret er lagt over på os andre, og det er vel i orden, som flere anmeldere skrev: så længe den litte-rære oldermand ...
	Moderne splatterfilm er for øvrigt ren racehygiejne: zombienedknaldninger, er nedplafning af ofte passive handicappede og syge, uden retssag og ofte før dokumenteret skyld. Men gives der ikke gode zombier: Jo, zombier kan ikke formere sig – god zombie...
	Skriveblokader er derimod af det gode, for der er kun én grund til dem: folk har ikke noget at meddele, og det er andre folk som påprakker makværker, når ikkeforfattere, skrivekonsulenter og journalister anbefaler: skriv skriv, de trykker hvad som hel...
	Hvordan kan det i øvrigt være, at det hyppigst set er ’røde’ (kvindelige) politi-kere, som afbryder under debatter? De respekterer i grunden tilsyneladende ikke ytringsfriheden.
	28. oktober 2014: Omerta
	Politiet vil altid gerne have at folk fortæller dem alt, de vil vide alt, men hvad fortæller de selv: Nada, omerta, og samme metode.
	Nu hælder man igen H2O ud af ørerne: kun politiagenter i østjyske politi-kredse – som om PET og håndlangere ikke opererer hvor og hvornår det passer dem.
	Men >hensigten helliger da midlet<. Næ, det er en cirkelslutning. L’ort = l’ort. Eneste argumentationsform PET har gjort og kender, hævder ondtunger.
	Læger håber at seksualundervisning i skoler vil kunne føre til flere børneføds-ler; hvor tåbeligt. Som om der skulle være noget lettere end at få børn – og de som ikke kan, bør ikke.
	Landet er centrum: i Deadline, den 25. okt. 2014, kom Niels Hausgaard med et forstandigt forslag: Børneskolen skal ligge på landet indtil børnene bliver ældre, derefter kan de komme til byerne. – Men hvad med grønlænderne?
	Den 6. november 2014: Dampbarn, eller dumbarn
	Et antidemokratisk problem sat i relief: I debatartiklen ”Så hold dog kæft, kære lærer”43F , i Information, den 3. nov. 2014, ved Trine Pedersen, beskriver en skolepædagogstuderende sit møde med et nyt praktiksted. Hun lægger ud med at medgive at h...
	Til alle mais oui-hallelujahatte: hvorfor lukker I ikke selv i, og tager imod en orn’lig gang lört fra BC’s FM? TP ville have flippet ud, havde hun allerede været skolelærer. J. Witte påpeger til gengæld det rigtige i at disse lærere, TP har mødt, ...
	Man kunne også sende TP til Ungarn, så kan vi se hvor længe hun vil finde sig i forhold som Moderniseringsstyrelsen styrer efter. – Der til lands gælder 40 års anciennitet, før der overhovedet må pludres i grundskolen. Det er lige omkring to år før...
	Ja-hatteri går begge veje: i stedet for at afkræve ja-klaphatteri af lærere, imedens man selv dyrker nej’eriet, burde danske politikere snarere billedligt talt neje for den underviserstand, som har lært dem at sige grundigt ”Nej!” – Nej for grundighed...
	Talelærere, det ønsker man sig:
	En sofist, retoriker, advokat, talepædagog, informant, kommunikationsråd-givere eller spin’er: talelærer. Prøv med tankelærer.
	Slutningen af november, 2014. Tanker om tavlefilosofi: Sokrates anvendte ingen, på akademierne begyndte man med at lærerne griflede på en lille tavle, siden eleverne, og som først i middelalderen udviklede sig til den sorte tavle, der kan (h)viskes re...
	I skrivende stund kommer jeg kun i tanke om følgende tretten-fjorten nævne-værdige tavleeksempler:
	 Rafael har forsøgt at gengive antikkens tavler i Skolen i Athen. Renæssancestil.
	 Et foto af 2 verdenskendte fysikere, hvoraf kun den ene er indrammet af en glo-rie (i kraft af en tegnbue på tavlen i baggrunden), Max Planck – med hånden i siden, høj krave og butterfly – mens N. Bohr må stå uden, kigger til siden lænet op ad tavle...
	 Wittgenstein på baggrund af en tavle med grove udtværede kridtstreger. (Swan-sea, Wales 1947 i samarbejde med kunstneren Moritz Nahr). I øverste højre hjørne står ’RA W’, og i nederste højre hjørne ’– WC’. Måske antydende filo-sofiens uklare baggrun...
	Wittgenstein improviserede altid i forbindelse med undervisning, han forberedte sig aldrig før sine lektioner, han samlede blot lige tankerne om hvor langt de var kommet ved sidste træf. De forberedelsesnoter han i begyndelsen af sin forsker-ba...
	 Foto af en husgerningstime for drenge på Nørrebrogades skole i 1950, alle iklædt forklæder, overlærerinde Ella Martha Johanne Hvalsøe fra Paradisgades skole, iført hvid kittel, kyse af en art og pegepind, peger på ’Vand’ (2 dl) i en nydeligt opsat o...
	 Gödel er blevet fotograferet i en stol siddende foran en indrammet renvasket sort tavle, som et tomt maleri i overensstemmelse med hans kritik af matematikken som forklaringsmodel. (1950’erne [?]). På samme vis ville maleren i Shake-speares Timon fr...
	 Heidegger, på baggrund af hans karakteristiske tegnskrift på tavlen ved en tale på hans 70-årsfødselsdag (1959, forsiden af Rowohlts Heideggermonografi, fotogra-fi ved Schnell). Et foto uden nykker. Ældre tysk stil.
	 Paul Feyerabend, som yndede at lade sig fotografere på baggrund af en væg-plakat af King Kong, og en minutiøs husketavle (Berkeley, 1970’erne). Moder-ne østrigsk stil II.
	 To fotografier fra amerikanske matematikauditorier (vistnok), som florerer på internettet, og hvor hhv. 1 og 4 kæmpetavler er oversået med matematiske tegn. Inden for de matematisk-naturvidenskabelige fag var det tidligere kutyme at rengøringsperson...
	 Fra filmen om den fiktive filosof i The Life of David Gale (2003), undervisende på baggrund af lacanske stikord på tavlen: psykoanalyse om et menneskes deroute. (Hollywoodstil).
	 Runes tavlefotoserie ved Chr. Grüner, med matematisk logik på tavlen (2012). Angloamerikansk stil.
	 Anders Fogh Jensens foto med en samfundsfilosofisk baggrund afbildet på tav-len (2012). Fransk stil.
	 Kunstplakat til Kongsholm Gymnasium og HF, Albertslund, ved kunstnergrup-pen Surrend (2012), som skal reklamere for matematik. Midt i motivet er en matematiktavle omgivet af graffititegninger. Ungdomskunstnerstil.
	Med de, ganske vist temmelig få eksempler, og store aldersspredning, og store spredning i kendisness, periodespring samt forskelle i lokaler og lokaliteter, giver Gödel-, Heidegger- og Wittgensteinfotografierne nu det mest sobre og afslappede indtryk ...
	Til forsiden af Filosofinæse tegnede jeg for år tilbage en lærer foran en tavle uden tekst. Oprindelig overvejede jeg hvorvidt jeg skulle have påført et ind-rammet retorisk udsagn: ”Læreren har altid ret”. Jeg ville i det mindste ikke have tilføjet fi...
	Det man glemmer, er, at det er personer, som har egenskaber, ikke køn, klasser, nationer, racer eller lignende fiktioner og konstruktioner.
	Dagens amerikanske vittighed: Barnebarn: >Farfar, hvad var den sejeste opgra-dering i din ungdom?< Svar: >Farvekridtet<.
	Fra blackboard til whiteboard: kulturel racisme
	Det var for øvrigt spøjse argumenter en ældre tid har gjort anvendelse af for at bevare den gammeldags støvede tavle: ét argument var at Solens stråler ind på et whiteboard giver ”svejserøjne”, med en mildt overdrevet og overvejende geocentrisk betænk...
	Mange anvender unødig megen tid på ikke at ville fremstå som ”udyr”, det vil altså sige de foretrækker at være det de er, dyr.
	Om kvindelig stemmeret: Jo joh, vi skal da stadigvæk have lidt lokal folklore. Selvom dømmekraften er derefter: Op til Fr. & M’s bryllup viste en Sonar-undersøgelse, at kun hver anden (adspurgte) mand, gad overvære akten i fjernsynet, medens hele otte...
	Det betyder åbenbart ingenting at Fr. har sværget evigt troskab til en uden-landsk multinational gennemkorrumperet myndighed (IOC), og dermed af-sværget evigt troskab til Dan’marck. Ejendommelig inkonsekvent institution og befolkning; de, som spons...
	Hystorie og sykofanti
	Det er komisk når raceforkæmpere endog harcelerer voldsomt over fysiologi-ens taksering af muskelfibre i hvide og røde fibre, hvoraf de hvide er de hur-tigste. ”Racisme!” råbes der, mens hysteresen bevæger sig i både nord, syd, øst og vest. Men hvis d...
	1. Hvis det stemmer, at piger begriber kunsten at kunne lyve langt tidligere end drenge, må det være derfor at de (fleste) ikke siden udvikler sig.
	2. Hvis 8 ud af 10, som bliver kørt ned på cykel af højresvingende lastbiler, er kvinder, hvem er så idioten? (Eller: firsprocentsidiotiet).
	3. Jetmotorstøj er blevet sammenlignet med 1,5 milliard menneskers tale i munden på hinanden. Men der skal kun én tunge til at tilføje: eller, 1½ million Qvinder.
	Med udgangspunkt i gravfund af skeletter og mumier er det muligt at drage plausible konklusioner – i al fald for de respektive fund – om middellevetiden for kvinder i oldtiden og antikken. På den baggrund kan det ikke undre at hun generelt ingen stemm...
	Sexbomber: Næppe.
	Ved orienteringen om at Japan ønsker at genstarte de atomkraftværker, som netop inden for de seneste par år har skabt ravage og befolkningsmæssig og politisk modvilje:
	Okay, i ly af at Danmark ligger lunt og stabilt i forhold til jordpladerne, som det i øvrigt var en dansk kvinde, der opdagede ny viden omkring, så kunne vi snarligt indføre atomkraft. For at det skal være rigtig retfærdigt, skal værkerne selvfølge...
	Tja, enhver hører kun hvad hun (m/k) forstår, som Goethe foreslog. Når denne tilhører, heller ikke har udviklet voxenhumor, står det sløjt til når denne sam-tidig mener, at skulle kontrollere sig kontinuerligt, af frygt for at kunne blive drillet; da ...
	Haugaard foreslog i sin tid, at folk uden humor skulle tildeles invalide-pension. – Det ville blive en dyr fornøjelse: Dk. = statsbankerotten 2015.
	Har forpligtet mig på at holde jul for familien, for allerførste gang. Nu følger så opfordringer til at pynte op. Hvorfor dog: Det er ikke nødvendigt på landet, naturen pynter. Hvad var N.Y. uden Central Park: Så var det som en asfalteret ørken med ku...
	’Find mandlen’:
	Mandlen blandt riskornene, risengrøden = den mandeløjede skønhed. Næ, kapitalhistorie, fra dengang folk var fattige, og der kun var råd til én mandel eller bønne – sportsliggjort i vor tid: hvem kommer først til gaverne: grådigst, mest forædt, og mest...
	Det blev en munter happening – for de voksne, men ligefrem at kalde det en tilskudsberettiget litterær happening – Statens litterære Kunstfond, de da-værende tre danskfagsrelaterede forfattere (Højholt, Møller Kristensen og Skou-Hansen), siger mere...
	Mandlerne – i svælget – har derimod den funktion, at de er til for netop at undgå grådighed og overforædthed.
	Næste år skal alle børn måske have kæmpestore indpakkede gaver betitlet NÉANT og NICHTS, så kan vi se hvad de får ud af det. De vil nok først grine, så skuffes, græde, og endelig undres, men sikke meget de kunne lære. Giv dem en læring for livet. S...
	Det er ejendommeligt som ”sejre” glemmes øjeblikkeligt efter deres afvikling – ’alle’ jublede og var nationalstolte over afviklingen af det internationale Melodi Grand Prix i København (2014) og udlandets ros, sikke ”sjove” vært-er, men da regningen k...
	Hvis det havde været tydeligt for enhver at det var en absurd komedie Bor-nedal har skabt med 1864, ville ’alle’ have jublet. Trods regningen, og reger-ingen. En regering ligeså blottet for virkelighedsfornemmelse som regering og konge i 1864. (Og ...
	Eventyr, fantasy og lignende skildrer lutter løgnrammer som dresserer små-børn til prinse- og prinsessenykker. Patriotisme til døden: dyden at følge din ”konge” i døden, for hans skyld, hans gerrigheds skyld, nykker og forfænge-lighed, luner og psykop...
	Nedværdigende erhverv:
	 Abekunstnere: skuespillere: ’Vi kan kun plapre efter drejebog’.
	 Bankfuldmægtig: ’Arbejd for mig, så jeg har noget at stjæle af’.
	 Fodboldspillere: ’Jeg løber efter en oppustet blære, derfor er jeg’.
	 Gamere: ’Virker maskinen ikke, eksisterer jeg ikke’.
	 Konge (m/k): ’Giv mig 1. milliard kroner årligt, derfor er jeg’.
	 Modeller: ’Sy mit kluns’.
	 Moder og husmor: ’Jeg kan tage imod 3 x ejakulation ad gangen, derfor er jeg’. ’Jeg kan være slave for mine børn’.
	 Musiker: ’Jeg kan slå en streng an, derfor er jeg’. Og: ’Hvis maskinen ikke virker, virker musikken ikke, derfor er jeg ikke’.
	 Naturefterabere: fotografer: ’Lav noget for mit øje, så bøjer jeg pegefinger-en’, klik, klik …
	 PET-agent: ’Jeg lyver for at vise min undværlighed’.
	 Politiker: ’Jeg siger hvad som helst for at bevare min indtægt – og stol’ (stol på det).
	 Radiorapporter: ’Jeg kan nå at sige langt mere vrøvl end andre i opspeedet tempo!’
	 Reality-stjerne: ’Jeg kan ingenting, derfor er jeg’.
	 Reklamør: ’Vær så dum som du plejer, så jeg kan tjene til min bajer’.
	 Sportsrapporter: ’Jeg kan oplæse legeresultater på tid’.
	 Terrorist: ’Jeg myrder for [dårlige] ideer’.
	Journalister vier kun andre journalisters bøger opmærksomhed (H. Qvortrup, LLR osv.), eller til nød ligegyldig poplekture i samme toneart, fx Holger-et-eller-andet osv.: Madsine Holgine og en pubertærromantisk ikke-”idéhisto-rie” (med undertitlen: En ...
	Én til af slagsen: 1. dec. 2014: Øf øf! Eller Høflighed i vor tid
	Med den tidligere DR-journalist, Bjørn Andersens selvbenævnte ”digre” værk på 423 sider om emnet: Høflighed uden grænser – Om du & De og den måde vi behandler hinanden på (Liva, 2014), antager Andersen at have gen-indtaget og storbegrundet en antik...
	Hvad så med Sartre, hvad var det lige han ikke forstod: Han og hans bolle-veninde, Simone de Beauvoir var De’s livet ud. Skulle det være ud af respekt? De de’ttede for at bevare intensiteten i forholdet (og af hvilken grund de aldrig giftede sig), ...
	Chr. IV duttede sine undersåtter, mens de skulle titulere ham som den høj-velbårne af en fiks idés nåde. Med lillepigen Margrethe II, blev De’teriet gen-indført; måske med Henriks mellemkomst. Under den franske revolution blev kammerateriet indført...
	Andersen refererer en international undersøgelse under ledelse af hollænd-eren Erica Huls (365), som når den konklusion, at danskerne er det folkefærd (ud af syv udvalgte vesteuropæiske lande), som er det uhøfligste i Europa. Hvad gør det mig til –...
	Betænk, at selv uden standshysteri og den uanstændige årlige milliard kro-ner, kunne denne øvelse vedligeholdes ganske gratis – man vælger selv om man ønsker at opretholde og vedkende sig idioti. Tillagt erkendelsen af at man morer sig allermest ko...
	I De skrækkelige børn får Sloterdijk i forbindelse med omtale af Napoleons kroning, da han vender ryggen til paven og kroner sig selv og konen til kejser-par, udkastet: ’Verdenshistorien har aldrig præmieret høflighed’. (116). Det er ikke præmier, ...
	Napoleon afskaffede socialrevolutionens 10-dages uge, men hvad har høf-lighed med tiltalepronomier, -pronomina, gebærder og kniks at gøre? Intet, ligesom at kongehusets grådighed, har alt med uhøflighed at gøre. Spørgs-målet, der altid udebliver, t...
	Tre grunde gives ofte for monarkitsch: det tiltrækker turister (som fluer), fremmer eksport og national sammenhængskraft. – Næ, 3 x nej, eller rettere jo på sammenhængskraft, imod grådighedshuse. Når blot én er imod, kan der ikke gælde sammenhængsk...
	Genfinder og genlæser amerikaneren Harry Frankfurts lille tekststykke fra omkring 1985, On Bullshit, i den danske udgave (Gyldendals Julebog, 2005). Bemærker igen at der ikke er noget at komme efter i denne analytiske ana-lyse. (Bemærk endog denne tra...
	Søren Gosvig Olesen foreslog ved udgivelsen af et Heideggerskrift på dan-sk i 2012, at man herhjemme kun har filosofiske institutter for at forhindre folk i at tænke. Det forekommer ikke meget forkert. Jeg tilføjer: i USA har de råd til hvad som he...
	PS: Bemærk at jeg endog aldrig omtalte Frankfurts udsagn som pølsesnak, selvom den lå lige til grebet. Lidt høflig må man vel være, over for tyske islæt.
	Fra engelsk hånd gives der dog analytisk filosofi med selverkendelse: Colin McGinn medgiver at dybe (analytisk) filosofiske tanker ultimativt set er >shit-baserede<. (McGinn: The Meaning of Disgust. Oxford, 2011: 102, note 6.).
	Begyndelsen af december, 2014: Til mandens lykke
	”Du, som er enlig og ugift, har endnu noget at leve for”. (Albert Engström). Sagt til lovprisning af manden. Men loven tvinger vor tids mænd til bigami, eller i hvert fald til at understøtte kvinder uden for eget ægteskab eller forhold – det kan da...
	Det er måske den socialdemokratiske skik som 1. Ministerinden allerede dyrker, når hun tropper op i rød velourbadekåbe og morgenmiddagshår, i ting-et (dec. 2014).
	Dagene derpå: Det er ejendommeligt at læse at CA’s vision i 2008 såmænd var åbne beslutningsprocesser. Hun henviser i Fremtidens partier (Gylden-dal, 2008) til sin tid i Oticon, der roses for ikke at følge reglerne slavisk. Hun noterer: ”Da jeg på et ...
	At hun i samme publikation tildelte sin skolepolitik tanken om en fremtidig pædagogisk Nobelpris (180), må falde ind under lyserød naivitet og kriminal-vittigheder. Men man burde indstifte en faglitterær Nobelpris, nu den litte-rære i alt for mange...
	Børne- og skolekridt vil snart blive forbudt i Danmark:
	Nu skal vi også passe på offentlige hinkeruder fremover. Den 27. nov. 2014, blev der på YouTube offentliggjort optagelser af ”kridtbanditter”, der med krav fra politiet om sigtelse efter ordensreglementet og påkrav om erstat-ningskrav for rengøring ef...
	Det er ikke for ingenting at det kaldes ”politiforretning”. – Men opgiver de ingensinde CVR-nummer, betaler de også moms? Næ. Pengene går lige lukt i den bugnende gule kagekasse.
	Måske skulle man overveje at gå tilbage til 1863, hvor samtlige danske poli-tifolk blev afskediget, og blot ¼ genansat.
	Støder på Jannick Storms antologi Huspostil for hundehadere (LR, 1974). Hertil har jeg jo aldrig regnet mig selv, hvorom receptionen af den sokratiske hundefilosofi i min Værensfilosofiske tvekampe må tale sit tydelige sprog, og alligevel må jeg medgi...
	Klassikeren: hundelort i storbyerne: i Steven Schraders lille fortælling Cohen-hundeudelukkelsesloven (1972) indtræffer en Shit-in i Central Park (N.Y.). Hvis hunde må, hvorfor så ikke også mennesker?
	Hundegøj og -gø i byer: I Kurt Tucholskys Afhandling om hunden samt om støj og lyde (i Brita Vogel Rasmussens fordanskning) karakteriseres hunden som monomankapitalist, den bevogter ejendom, fordi det er ejendom, ikke fordi den kan bruge det til no...
	Men hunden vogter, argumenteres der. Ja, og hvem – hvad – gør den ad? ’Almindeligvis gode mennesker’. Som KT afrunder: kunne hundeejere dog ikke respektere, at de – og deres hund – ikke ejer luftrummet.
	Og så er der fyrværkeriet. Det ikke bare burde, men bør fyres, også af, i ét stort sammenbragt brag – i København. Hullet over alle huller. Hvad er ikke hult i den stad? Kjøbstad.
	24. dec. 2014. Regarding Woman: Stor numse = større Qvinde-IQ, ifølge undersøgelse fra Oxford Universitet, ledt ved Konstantinos Manolopoulos. Næ, det er fordi flertallet af kvinder har kæmpestore endepuder. Og hvad man har, er man, bliver det selvføl...
	En barok reference til Turing: han brød sig tilsyneladende ikke om at konver-sere med piger, pludselig er det som om der popper en frø ud af deres mund, skal han have sagt, ”kvak, qvark” – som man forarges over i dag. Men nu var han så også homoseksue...
	30. dec. 2014. Omklamringssyge: ”Greater Copenhagen” nu udstrakt til det ganske Sjælland med sydhavsøer, for sjælløse købmandshavnersjovere. Hvor langt skal man flytte væk for at slippe? Udlandet dikterer, udlandets ind-skrænkethed, udenlandske forkva...
	Tanker ved genlæsning af Mumfords forhold til teknikken (talerne i Art and Technics, 1952, foregrebet i Technics and Civilization (1934):
	Mumford henviste til at Pepys’ tjenerskab (hushjælp) først skulle aflægge sangprøve, før de kunne antræde. Det var i 1600-tallet, i dag lader man blot radioen kværne, hvorfor synge, mekanikken gør det jo. Vor tids mennesker (i både øst og vest), er...
	Med Mumford: loudspeakere (en højtaler), behøver ikke at være skruet allerhøjest op, allerhøjeste volumen, for at de virker, eller 24 timer i døgnet, blot fordi den kan, den skal derimod kontrolleres, maskinerne savner malthu-sisk kontrol, kun en ø...
	Man ynder at opsætte lærebøger, læretabeller eller udstikke lærestreger: ud-viklings- eller rettere beset afviklingsgangen forløber sålunde, fra en lærer: lære, læring, lært, indlæring, lærd, viden, vidensformer, videnssamfundet, vidensregimer, visdom...
	”Jamen alle andre gør ...” – Gør du altid hvad andre gør, Lille M.? Det er en umulighed, og for øvrigt intet argument.
	Uhøflig afvikling: egentlig er det meste musik tiltænkt én modtager, en lytter, oftest om kærlighed, hvor ’you’ er dig, den eneste, som ikke er I, Jer, Os osv. Hvorfor det bliver grotesk når musikken blæses ud på stadioner m.v., til flere hundrede men...
	Nogle mænd med hjerneskader forveksler deres koner for hatte. Det er ikke helt skudt forbi – i en tidligere tid var manden hovedet, kvinden hatten, nogle gange forekommer det som om den tid aldrig er gået:
	To x velour: Hattedamer, uden hat på:
	31. dec. 2014: Kronen af for at sige sin mening:
	Dr. Margrethes flygtningefortale; ja det kan enhver jo slippe afsted med, som ikke betaler skat af sin årlige milliard kroner, ikke betaler momsafgifter af sine indkøb, ikke påvirkes ejendoms- og pladsmæssigt, og som åbenbart finder fornøjelse i at...
	>Negerne< – både sorte og hvide – negerer negationen af den gamle kolo-nimyte om ”den hvide mands byrde”. Den sorte mands byrde er at kneppe hinanden og den bleghvide mand mindre i enden: Fød mindre, æd mere. Arbejd lokalt, æd lokalt, æd hjemme – m...
	– Nåh, det er ikke den almene vilje, den almene vilje er at lade andre gøre arbejdet: Hvad er i det hele taget den ’almene’ vilje? Tja, hvis ’den almene vilje’, er som hos Rousseau og i menneskerettighedernes § 6: Loven er >almenviljens< udtryk, så...
	Desuden skal man passe på med bemærkninger der kan få ”læsset til at vælte” – hvad mente hun mon med det? Ah, Det kgl. korthus og hendes grådigheds sammenpugede guldreserver: læs i pyramidevis. Borg Knox må ikke falde.
	Så lærerne, som får ”det bedste frem i os”: Definer ”bedste”, når det bedste er blevet massakreret af Det kgl. danske Socialdemokrati. ”Tal op, ikke ned” til folk, siger Margrethe, imens hun vanligt hoffærdigt møder og skuer ned på folket fra sin h...
	Det forbliver en fortegnet debat når det ikke kundgøres, hvorvidt det over-hovedet er retfærdigt, at nyflygtninges rettigheder i Danmark fra dag 1., side-stilles økonomisk med danske borgeres, som har indbetalt i årevis til stats-kasserne. Selv fly...
	Moderne ”hensynsbetændelse”: Når det kommer til modvilje over for at ind-føre fødselsbegrænsning, er det som forvirrer, at alle mennesker visselig ser forskellige ud, og dog er ens inde i ’bærrene’ – i reglen samme dårlige smag.
	En passant til hysterikeren: Det kategoriske imperativ har intet med ræson-neren at gøre, hertil kommer at Kant rettede ind i forhold til kongelige befal-inger (jf. hans Hvad er oplysning?), og således slikker den brune cirkel sig selv, a posterior...
	Dramatikeren Heiner Müller fik skudt i skoene at han promoverede et kapital-logisk syn på døden: det kan ikke betale sig længere at leve, og at han fik applaus der for, må takseres som kulturel perversion. I al fald kan tanken, som bestemt ikke er ny,...
	En ung engelsk kvinde postulerer at have været umyndig sexslavinde på Buckingham Palace. Sikke en gang svineri, at have været tvunget – hvis sandt – til at føde den slægts børn.
	Politiker: en kgl. bestalling, og derfor kgl. luder.
	Eksempelvis lytter A / S (pt.) kun til Kronerne, Ører vil de afskaffe. – Poli-tikere er ludere og ludere er som politikere: det er kroner og ører det drejer sig om, de er som forsiden og bagsiden af samme tisgule mønt. Jeg tænker uvilkårligt på en fre...
	Sociofilosofiens Selvopløsning
	1. januar 2015. Ministertalen dagen derpå: Hattedame no. II:
	Var der det ”politiske mod”: hos TS? Næh, såmænd politisk tyveri og løg-neri først og fremmest. ”Ingen eksperimenter” kan vi klare nu, oplæses der, alligevel har skolepolitikken ikke været andet, end fallent; undervisningen, der er første og fremme...
	I Kina ønskede man sine værste fjender at de måtte leve i en interessant tid, for perioder med moralske og politiske jordskælv, plejer der ikke at komme noget godt ud af. Vi ønsker kongehuset og deres tilhængere (rød velourreger-ing), at interessan...
	De indlysende fraværende demokratiske takter viser sig i den udemokratis-ke beklædning hos TS (og Rexina II). At man taler som til 5-årige, borger heller ikke for demokratisk sindelag. Måske skulle Fru Schmidt begynde at tænke på at hendes sidste e...
	TS vil gøre alt for at bevare ”det Danmark du kender ...” Det rædselsfulde og rædsomme.
	Mon ikke de populister, der har skrevet talerne for de to madammer (MR II og TS I), bliver trukket i løn?
	Virchow talte om at celler lever i et cellernes ’demokrati’ eller ’republik’, de er multipla af en oprindelig celle; det er den biologiske afvisning af monar-kisk arveret og af racisme.
	Nytårsneger? Farvekolerikere: eller frygten for den hvide mands papir
	Nytårsaften: ”Slå på glasset og sige neger”. Fru Heick Jr. har måske flottet sig, og købt en sort ’neger’ til nytåret? ”Once you go black, you never go back”. Tja, hvorfor ikke, enhver sort med respekt for sig selv kalder da sig selv og sine brødre...
	De hvide negere er ofte de værste, for de er ikke ’negere’, men der er ikke noget de hellere vil være eller have, og således tænker de sig at de får sort sympatikærlighed. Mange sorte vil imidlertid ikke have lyserøde rejer, og selv
	der – og nogle gange, men ikke generelt, både større bryster og penis; var det ikke nok, når nu alle mennesker dybest set ter sig som dyr? Gratis skolegang får de fleste; brug den. I øvrigt er det særlig racistisk at tale om en særlig sort eller sorte...
	i stedet til at tale om hudfarvet hud? Åbenbart ikke, hvide bliver jo omvendt kaldt ’kartoffel’ eller fx gringo, her menes ikke heldig kartoffel. I Brasilien anvendes nego og neguinho som søde betegnelser, afgørende er tonen, ikke nødvendigvis ordvalg...
	Naturligvis er der tale om en socialkonstruktion og ofte gjort til en stereo-typi. Det forbudte Janusord er ’nigger’ eller ’whigger’-’nigger’. (Det er ikke relateret til personer fra Niger i Afrika: lokalt udtalt nisjér [niche(r) i dansk-
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	eres ører. I så fald same same]). Undertegnede er ikke racist, jeg gør ikke forskel på folk: jeg hader alle hysterikere m/k, b/v, h/v, s/h, s/m og u/i, hvad enten i udviklingslande eller i industrilande – begge skal udvikles; og deres problem er for ø...
	Dagene som fulgte: med humorløsagtighed:
	Uhyrlig uret, nedslagtning af ubevæbnede tegnere o.a. uskyldige, kun be-væbnet med penne. Så må man føle sig Stor, men Allah er lille, i Vesten. Hans humor er som en babys: Bibel- og Koranhumor = ikkeeksisterende. Humor kommer af væske, indtagelse af ...
	Er ytringsfriheden truet, og af islam? Næppe. Af statsapparater? Jah. Allah er Stor, Allah er lille, Allah er grænseløs, Allah er uden grænser, Allah er ingen person, Allah kan ikke blive fornærmet, Allah er grænseoverskrid-ende, Allah er anarkist....
	Skulle terror være befolkningers værste frygt? Næ. Selv en optrapning i vellykkede terroraktioner i Vesten – de er ofte ganske vellykkede i andre verdensdele – ændrer ikke på at befolkningerne er så overtallige, at det end sjældent vil mærkes, og a...
	Mumford kaldte Spenglers Vestens undergang for oprømt psykopati, og var dog en art kendsgerninger i tiden, men ikke altid. Hvad vi derimod er vidne til i dag, er Orientens og Østens undergang.
	Man kunne tillige gisne om at disse franske jihad- og ghettorappere havde overhørt nytårets besked om Ulrich Becks død og bekræftelse på risikosam-fundets ditto; som om det ikke var indlysende. Men særlig reflekterede fore-kommer disse mennesker ikke ...
	Svaret på hvordan aktionen mod Charlie Hebdo kunne lade sig gøre, svæ-ver fortsat i granatrøgen, når den franske efterretningstjeneste angiveligt overvågede og mandsopdækkede flere redaktører, tegnere og terrorister. Tjo såmænd, som ved Krudttønden...
	Charlieaktionen vil måske kunne foranledige nogle til at tænke, at gamle Mugge Glistrup burde få en undskyldning. I så fald blot for at have spottet miseren tidligere end flertallet, ikke for at have pustet til ilden, som han også populært yndede: ...
	Netop tegninger virker, tænkt som bobleytringer, eller bobler til Blasen-kultur, ældre kulturer er ofte mere form end indhold, tænksom er ikke i høj-sædet, mange er mest kalligrafisk, analfabetisk. Man skriver fra højre mod venstre, fortrinsvis med...
	Muslimer ved ikke bedre, hævdes det. J.M. indvendte (til en kunstner), at følgen deraf bliver ’de lave forventningers racisme’ (til muslimer). Danmark og tegnere er gratis at angribe, havde det været USA, Kina eller Rusland bredt set, havde det vær...
	Primo januar 2015: Læser HJV’s nye såkaldte ”Etiske Regler” (2015, ved-taget 2013), og må tage mig til maven for bar latterkrampe ved læsningen af udsagnet: HJV’s >personel griber aktivt ind over for diskrimination, mob-ning og anden krænkende adfærd<...
	Primo 2015: Det er blevet udregnet at de danske museer hovedsageligt huser mandlig kunst. Det er der de nævnte historiske forklaringer på. I vor tid melder galleristejere at fortrinsvis mandlige kunstnere sælger, altså konklu-derer kvinder, at mænd kø...
	Mænd på museer skal nu med loven i hånd tvinges til at opkøbe kvindelig kunst, ikke fordi det er god kunst, men fordi kunstnerne har en livmoder.
	O(r)diøsiteter eller visdomsord: Visselullelig:
	 Max Müller: Den, som kun kender én religion, kender ingen. (De er alle sammenhængende).
	 National Union of Women’s Suffrage Societies, kaldt ”kvindepartiet”. Ber-trand Russell stillede op for dem uden held, i 1907. – Hvorfor mon?
	 Cityimponerede jydeturister (i Kbh.). Hvorfor?
	 Chip i hånden på amerikanske arbejdspladser? Nej tak, ingen fremmed-legemer i kroppen, det er fortrinsvis kvinder og homoseksuelle, som synes om dét.
	 Høflige gæsteskikke: a) tørklæde i Mellemøsten og omegn, b) uden tør-klæde i Europa. Samt c) bar overkrop (m/k) på Ny Guinea.
	 ”Der er altid et Abu Dabei” [der ved] (L. Knudsen).
	 Når man lægger alle sine æg i én hat og man så tager sin hat på, hvad er det mon så der sker?
	 Ledelse, snarere end løser genererer problemer, tidsregistreringsproblemer.
	 Ønskes: Fradragscaféen.
	 Døde menneskers underskrift skal vel ikke regere over de levende, og de levendes skrift?
	 Prostitution er tæt knyttet som monopoliserede ægteskaber og større by-samfund, moderne tids natursamfund lærte metieren af samme ’højere kul-tur’.
	 En skanderet fallent, Joachim von Kon(g)ehuset. Skandalen er dog at alle, der går konkurs i Danmark, blot kan trække det fra på selvangivelsen – resten (af fællesskabet) betaler.
	 Blå børn, er børn, som ikke får ilt til hovedet – de med ’blåt blod’.
	 Kan Ord dræbe? Vrøvl. Hvis jeg udtaler ordene: ”Dø!”, dør du så? Ikke en-gang øjne kan dræbe; desværre. Følgen af ordene kan bevirke selv-mord og eller mord, men det er ikke ordene, som trykker på aftrækkeren.
	Sociofilosofi I-III: Tre snehvide sociosorte
	Læser nytårsrefleksioner: fra yndere af delagtiggørelse af partipolitiske Fa-cebookopslag i højre-venstre-dikotomier. Nu er filosofi jo hinsides partipoli-tik – det var kun Lenin og ros, som misforstod det – men når politiske parti-er, som i partisk, ...
	En enlig forælder med et tidligere libertint levned (og hvem gælder ikke det), hvilket ikke nødvendigvis har nogen indflydelse på et opslags indhold, men som jeg finder relevant at tilføje, vender nu den bekendte talemåde: ”Er man ikke venstreorien...
	Hvis man skal tage det seriøst, og det gør nogen som amen i kirken, da gælder det kun kvinder, femidrenge og midaldrende mænd med skrantende helbred. Den hurtige kommentar kunne være at vores opslagsholder har glemt alt om sin forgangne Nietzschelæ...
	I virkeligheden er ligestilling og retstilling, horisontalt talt, og talt = folke-lig gammelmandspicnic, halvstivert og/eller halvpotens. M/K.
	Hertil kommer at det forbliver postulerende, at højre er lig med egoisme – og hvad blev der nu af sjæl-legeme-problemet? Optagethed af selvet. Ud-sagnet forsøges forstærket et par timer senere (omtrent 3,5 t), hvor det i en kommentarstreng til eget...
	Et større problem er der tillige ved dén konklusion, nemlig den, at hvorfor eksisterer der da så megen dumskab i verden? Verden vil fortsat bedrages, og først og fremmest vil bedrageren have at andre – DU – skal betale for det. Spørgsmålet er tilli...
	I virkeligheden kan højre-venstre-citatet spores tilbage til fransk-tyske for-hold, Bismarck og Guizot, og hvor nøgleordet er republikaner, er du ikke blevet det ved det fyldte tredivte år, så har du ikke noget hoved. – Kunne naturligvis tolkes som...
	Et par dagsopslag senere: Bemeldte skuffe II:
	Et nyt ops(k)lag vækker jubel hos den samme lille trofaste skare. Indholdet er ligegodt blot skiftet ud med ny-gamle travere: de ’stærke’ skal tage sig af de ’svage’ og igennem en spørgetest, skal det afdækkes om folk har sam-fundssind. Men hvad så me...
	Opslaget har byttet højre-venstre ud med en ny dikotomi: bobleliv versus anerkendelsesliv, med begge som nedvurderede kategorier. Samtidig trues man med at opholde sig i en boble, hvis ikke man retter ind efter den doven-grådige majoritet – spørgsm...
	Alligevel et selvmål, idet det er det store indolente flertal som henlever i en boble og forkælet forventer at blive belønnet uden modydelse: ”Sam-fundet er rigt”, er floskulaturen, men det er ikke i kraft af dem, og tillige et kapitallogisk selvmå...
	Man antager at en uret begås imod dem, en anerkendelseskrænkelse, men bemærk, at man kun anerkender betaling, som fuldgyldig anerkendelse. Her burde deres ret, fx retten til arbejde, bære lønnen i sig selv; først arbejds-indsats fortjener løn, ikke...
	Man må minde om at både kommunismen, fascismen og nazismen var stærkt antiindividualistiske, tvangskorporatisme, der søger at udligne alle forskelle, endog imellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvilket langt fra altid forekommer retfærdigt, og lang...
	Konklusionen: borgerløn nu. Tanken er den efterhånden modtraditionelle, at borgerskift i erhverv, skulle imødegå arbejdsløshed. Man overser at den sidste rest (arbejdsløse) ofte er uduelige. ’Tag dig dog af de andre!’ mobbes og varieres der, tag di...
	For mit vedkommende er her heller ikke tale om resultatet af en omvendt paranoid verdensanskuelse, som det kan antage med bagvendt fortegn, som når det fx i virkeligheden er i registranters magelige interesse, at de, som de overvåger, marginalisere...
	Til gengæld gode retfærdige takter i forhold til forbud mod politisk parti-reklame i valgperioder fra opslagsføreren – men hvem skal fortolke græn-serne der for? Hvorfor ikke bare en fast valgdato fremover. I så fald ingen svinke- og svinestreger f...
	Problemet ved anerkendelsesideologien er at alt ikke er anerkendelses-værdigt, det meste er ynkværdigt, og ikke medværdigt, som vor tids børn uanset indsats, indlæres i grundskolen; det er iagttagelsesværdigt at de, som skaber sociale problemer, me...
	Med Aristoteles indførtes socioidiotiet officielt, idet han modstillede pri-vatmanden (idiotes) over for bystaten: idiot eller sociostatsborger. Hvad an-går majoritetsmobberi, da består det i bedste vigør, men fortsat uden tænk-som parlør. Er man u...
	Refleksion opererer i dikotomier, mens bevidstheden opererer i trigono-metrier, påstod Kierkegaard. Netværk ville man sige i dag, ikke nødvendig-vis sociale netværk, erhvervsnetværk etc., det er den vulgariserede udgave, derimod hjernenetværk, syna...
	Alle socioproblemer i vor tid, kan alligevel generelt henføres til én større problemkreds påstår jeg, ophavskausaliteten, med dobbeltkonfekt: for man-ge fødsler på samme klode, og flest i regioner hvor ressourcerne mangler. Argumentet om at der er ...
	De 30 nye menneskerettigheder: en supplering:
	Retten til fred (fra andre mennesker). Retten til ørenlyd. Børnefrihed. Retten til at fravælge S/M-tilstande og til at tilvælge S/M-tilstande. Retten til at tænke sig om. Retten til fri sex. Fri tænkning. Friskrift. Frikunst. Frifarve. Til at passe si...
	Allerede Bentham indvendte ganske vist imod menneskerettighederne, at de er for specifikke til at kunne være universelle hvor som helst når som helst. Derfor blot et supplement, et ubegrundet dogme, man kan slå hinanden i hovedet med efter forgodtbefi...
	”Humanismen”: sociokristen flertalsfascisme-sadomasochisme.
	Vesterlandsk: det er den dårlige samvittighed igennem 2.500 år over at have dødsdømt Sokrates (og den senere pseudo-Sokrates, Jesus); det kan jeg ikke tage ansvar for – nu må masochismen anholdes.
	Alle christianitter går ind for genbrug, derfor: alt byggeaffald og flygtninge til Christiania. Så kan vi se hvem som er egoist. Hvad er ’du’: Aktiv, passiv eller aktiv nassiv?
	Der er for øvrigt temmelig mange socialfemi-F’er i et nazisvastika.
	Formodningen om social determinisme = inkompatibilisme (hård determi-nisme); er i sidste ende inkompetencedebilisme. Socialanalytikken grunder i en cirkulær præmis: det sociale stammer fra det sociale hævdes det. Nej, det sociale stammer fra biologi, ...
	I Rousseaus L’Émile noterer han at Descartes’ diktum, cogitoet, burde ændres til: Jeg føler, derfor er jeg. Som Hume tilsluttede sig i en kritik af fornuften, idet vi henlever i en følelsesmæssig forvisning om naturlig regel-mæssighed, men fornufte...
	Heraf må konsekvensen endvidere være at egalitarisme er meningsløs. Spørgsmålet er om egalitær omfordeling overhovedet er en fordel for nog-en? Idet folkens, med handelsfolkenes ord, alligevel handler, bytter osf. Hvorfor at det kan være til fordel...
	Den moderne græker, Rawls, har derimod ikke forstået Nietzsches ressen-timentsbegreb, historisk set er Rawls’ betoning deraf sikkert rigtignok (nag til rige personer), men i vor tids velfærdssamfund: forkælelse. Ansvar betyd-er modsvar, samfundsans...
	Der ligger en fejlagtig antropomorfisme i statsapparatstanken: Barn tuder (skriger), moderstaten tager det op, til barmen = giver det pengetilfredsstil-lelse. Men det behøvede ikke være sådan. Voksne børn hyler, staten siger: Pas dig selv, barn, det e...
	Menneskeheden har ingen mor, det har staten, hvorfor den ikke er en mor. Dens mor er en ulv, en romersk ulv med hængende og udmarvede tævepat-ter (romerlovens mytiske ophav). Et fællesskab er ikke nødvendigvis ”varm-ere” end et inddelt samfund, fra...
	13. jan. 2015: Dagens vittighed: To unge fransk-algierske terrorister ankom-mer til himlen, og spørger: ”Hvor er vores 71 jomfruer?”
	Svar: ”De er da sammen, sammen med de 12 fra Charlie Hebdo”.
	I dag optrykkes avisen i 3-5 millioner eksemplarer; sikken al-Qaeda-suc-ces.1F  Men hvor længe, når det erfares at ”de 71” også kan oversættes til rosiner i pølleenden?
	Mediot januar fortsat: Female Science
	To amerikanske forskere har spurgt 1.820 nyuddannede, post-docs og fakultetsmedlemmer (ansatte) på ni større amerikanske forskningsinstitu-tioner i USA. Her kom det frem at kvinder tror sig uegnede til fagfilosofi. – Tja, angloamerikansk filosofi e...
	Tja, ’sund fornuft’ kan være hvad som helst. Var fx på Holbergs tid lig med kristendom. For kvinder har det historisk set (og altid) været giftermål og børn. Hvor fornuftigt er det, i tider, der altid har været ufornuftige?
	Hvad er der nu i vejen med svensk Sibirien?
	Menneskerettigheder: Fri fantasi, I har jo jeres Guder, de ville grine, de har aldrig tildelt sådanne rettigheder. Guden råder, og den har bestemt, at I kan bo gratis på denne flække. I er jo flygtet fra krig, ellers kan I kanske godt blive sendt tilb...
	Oldgrækerne havde ligeledes grinet: at tildele stemmeret til nyankomne over (kort) tid – de ville have anset det for forrykt, tilligemed en matematisk tilgang af fx 55 personer udefra, i svenske flækker på mellem 70-150 ind-byggere. Folk, der just ...
	Notater ved læsningen om cirka fyrretyve flygtede syrere o.a. af mellem-østlig herkomst, som nytårsdag, 2015, ikke ville forlade bussen efter an-komst til en asyllejr i Grytan, halvvejs oppe i Sverige (jf. Østersunds-Post-en). Femten andre opholdsk...
	Flertallet af de arbejdsfri strejkende asylanter (for slanter) er unge mand-lige desertører fra Syrienskrigen, resten har forladt kone og børn hjemme i krigene. I ældre tid var der ord for den slags, når man unddrog sig hjælp til forsvar af bystate...
	– Nogle gange sukker man efter Platons filosofledere eller Aristoteles’ arbejdende oligarker.
	Men det er måske den tanke som ligger bag regeringens ny målsætning, erstatningsmenneskelige lejre: Antallet af afviste asylansøgere, som skal indkvarteres, skal være højere end det antal, som allerede har fået tildelt op-holdstilladelse. Til det f...
	Sødvane
	Robotdøtre som følger deres ældre hallal(e)brødres og zombievoksnes an-visninger; gøgevoksne, der lyder overgøgen, når den kalder fra de gøgetår-ne, som ikke er bygget (endnu). Muslimsk integration er umulig, religionen tillader det ikke. Først når de...
	Teoretisk oppiskning og diskrimination beskyldes der da prompte for, men i praksis en konstatering: har indvandreren, flygtningen, asylanten, opholdt sig i landet i to år, kan man ikke udvises – og en sag trækkes nemt i lang-drag, med anker osv. He...
	Sort filosofi
	2.15: Herreløs. Puha, næ, tak skæbne, det burde man ønske for alle – myrd jeres herrer [?], billedligt talt, ville der til slut så kun restere ét menneske? Miseren er at alle ikke er klar over hvem deres her(re)skere er.
	Ifølge nogle muslimer skal den ny frelser fødes af en mand, derfor går de iklædt særlige underbenklæder, så fosteret ikke rammer jorden. Kvinde-mænd, eller mandeidioti. De er ikke altid i begreb om ’moderskab’.
	Tandlæger er ligemagere: de ønsker alle at få en krone, og det er allerhelv-edes dyrt hver gang. Til gengæld kan vi i det mindste trække Henri i løn, for han pjækker fra de største forpligtelser – tilbragt tid over for betalerne, på konens fødselsdag....
	Jehova, den ubegavede guddom:
	Man kan følge det så langt, at hvis vi forestiller os eller ligefrem antager at det meste i begyndelsen har været kraft, varme, brint, partikler, støv og energi, ganske simpelt – og store afrundede planeter, hvilket de formentlig ikke var fra begyndel...
	Så matematikken er ikke Gud, og selv hvis en gud skulle forklare sig selv, kunne den ikke gøre det i kraft af sig selv, guden vil kun kunne gøre det vha. filosofi, ellers ville det være en cirkelslutning, filosofi er (snarere) Gud.
	Er kvinder offentlig ejendom: De fylder ofte så meget i det offentlig rum, at konflikt næsten ikke kan undgås, med deres bagdel, ligesom mænds flom-mevomme, de fleste ønsker (berørt) at undgå.
	Under undervisning:
	Det gejstlige knoglekateder: Alteret var oprindelig knogler og siden en kiste med en begravet helgen eller lignende.
	Ældre skik: Vinduesbriller uden styrke (hos præster og studenter, der søgte et klogt look).
	Hvad skal man med en (u)undervisningsminister, hvis hele virke går ud på at sænke niveauet og blot forsøge bevise, at hendes undervisningsmodel er den ’bedste’? Ratificeres kun, ikke uden en (ofte indbildt) løgn. En minister hvorunder det ikke længere...
	Den 14. feb. 2015: Atter. To dør for et par kruseduller på papir.
	Hvor end tragisk og perverst, og det er det, så er det blot krusninger i et menneskehav på 6. millioner mennesker (plus turister o.a.). Borgerkrig og undtagelsestilstand leder det næppe til.
	Først når der bliver skudt en politiker, eller en betjent, så vil det blive syn-ligt at Danmark er en politistat – man ville have mere tillid til en militær-junta, de bekender i det mindste kulør, og har ingen terrorangreb; de er selv terroren, som...
	Det bør tillige understreges, at heller ikke lokalbefolkningens overvåg-ningskameraer, ledte frem til gerningsmanden, PET havde ham under obser-vation, og hvad ledte det til? Ingenting – og hvorfor havde PET ikke små automatvåben med i en håndtaske...
	Orwells 1984 skulle have heddet ”1948” (forlaget havde byttet om på to tal), møntet på samtidens England styret af Labourpartiet (o.a. fagforeninger og organisationer). Herhjemme regerer regeringen i samme stil med samt sine underinstitutioner.
	Socialdemokrater og andre sociokrater, begynder igen at tale om den dan-ske ”nationalkarakter”, som var det en samlet homogen størrelse, ”fælles-skabsfølelsen” o. lign., den begejstrede ’fællesskabsfølelse’ ved totalover-vågning. Egentlig en perver...
	20. feb. 2015: Fyrretyve skud
	Historien kan udlægges på en anden måde: Hvor var politiet da Finn Nør-gaard forsøgte at standse Omar Abdel Hamid El-Hussein? De trykkede sig. Omar skød ét magasin tomt (28 skud i Kbh. Ø), ramte ingen, undtagen Nørgaard, der blev skudt på klods hol...
	Sådan er virkeligheden, uforudsigelig – det kan snageovervågere ikke dæmme op for – dummekraften står for fald.
	Opfølgende kan konstateres, at Omar ikke ramte nogen (dødeligt) på af-stand, 27 skud, og heller ikke de senere 11 pistolskud, undtaget de 2 skud på klods hold. Automatriffelen var fra et hjemmerøveri hos en hjemmeværns-(wo)mand, men derfra og til a...
	For øvrigt vil det fremover være langt mere hensigtsmæssigt at enkadrere hjemmeværnsfolk til sådanne arrangementer, de er langt mere rutinerede i spidsbelastningssituationer, de dygtigste og mest rutinerede kompagnier har alle militær baggrund, rea...
	Hvad nyttede det at tilkalde HJV efter angrebet? Der var det for sent og omsonst. Enhver idiotes kunne have sat strimler op – både før og efter – to steder i gaden, så var den afspærret.
	Selve angrebet varede hvad der svarer til at fyre ét magasin af < 28 sek., plus de 2-7 sekunders hævdede håndgemæng med Nørgaard lige forinden = det giver omkring 1 minut, og først efter 1,5 time blev HJV tilkaldt. Sidst-nævnte havde endog sat en f...
	Hvorfor stod de to sikringsbåthoveder [undskyld Louiser] og hang ud ved disken i foyeren i Krudttønden? De nød varmestuen, gjorde de, stik imod alle sikkerhedsforskrifter: ”Uhadada, det er så koldt udenfor ...” De skulle naturligvis have været plac...
	Februar 2015
	 Det Sorte Register: hvor offentligt ansatte sættes i gabestok. Registret er sta-tioneret i Tyskland med en amerikanskstyret hjemmeside. Jeg bemærkede at der ikke figurerer nogen gymnasielærere i registreret, men flere fra folke-skolen – skoleledere,...
	 Statsfuskeren Alberti: >I Danmark er alt tilladt, bare man gør det<. Reger-inger ynder samme praksis.
	 Herostratiske nuller – IS hærværksmænd. Museumsraserer i Tunesien og andetsteds.
	 Eco, Habermas og Sloterdijk modtager en ny pris årligt, hvor er det egentlig ynkeligt at overvære, det er som små drenge, der styres af deres barndoms mobberi; må jeg gætte: fedme, overfølsomhed og hareskår. Det er godt for litteraturen, i de folket...
	Grapseri:
	Borum kastet i grams efter sin død ved salget af hans bogsamling. Samtlige bøger havde løse indlægssedler med ofte eventyrligt velformede kommen-tarer, der fløj omkring i Helligaandshuset, udtalte Borumeleven, Lars Buk-dahl. Kulturhistorisk har det væ...
	Nogen både taler og teer sig som elever livet ud, også selv om de bærer titlen ’lærer’. I nogles ligeså små hoveder, stiger det dem så meget til det lille hoved, at uanset hvilket vås de udtaler, anser de sig for særligt betyd-ningsfulde pga. en tilde...
	Villy Sørensen udtalte at piger bevarer ’elevforholdet’ til tilværelsen livet ud. Det er så både godt og skidt.
	24. feb. 2015: ”Mine” elever
	Tja, nogen er så dumme at de ikke engang selv kan trække vejret, og hver dag er mandlig PMS-dag – hvad har man så lært dem? Man har i al fald lært, at de er andres ofte mindre begavede elever. Skoletræthed kan gå beg-ge veje, lærere kan også blive ...
	Andre perverse stalkerlister: Erhvervskartoteker, psykiatriske journaler, kønssygdomme, operationshistorie, oplysninger om forældres stilling (fx politisk tilhørsforhold), hobby, religion, økonomi, ’ordnede familieforhold’. Politihjemmeværn må arreste...
	Smag og behag: Nej. Der er god smag og så er der dårlig smag: Et fint eksempel kunne være samuraifilm: Samuraifilm er bare bedst, poetisk, naturligt (i stilen), landligt, og god stil. Desuden afveksles behageligt imel-lem adstadigt, roligt og hurtigt ...
	Det var så hvad det var, vedrørende sværdkunststilen i samuraifilm, man kunne næppe have forventet andet. Jo, når der igen sammenlignes med euro-pæisk stagefight, som regel tåbefægtning i vilden sky. De japanske samurai-films rammehistorier er derimod...
	o Bilkøer er en ufrivillig moderne strejkeform (Ulrich Beck).
	o Og videre: Alle burde iklædes radioaktivt stof, der reagerer på radioaktivitet, for at genskabe tilliden til sanserne. – Eller stoffer imod risiko?
	Forbudt for Børn:
	o Man snubler, hvis man har skrupler, når man grubler.
	o Med et halvt kierkegaardsk ekko rådede Wittgenstein sin elev, amerikaneren Norman Malcom, til: Uanset hvad du gør, så gift dig aldrig med en ”Lady-philosopher”, møntet på enten indbildte ’fine’ engelske madammer, eller en angloamerikansk damefilosof...
	o Betalt sygeorlov pga. dødfødt barn, 14-24 uger. Absurd, adopter en ny baby-hundehvalp i Afrika, lej et barn, tyssemund – børnene dør ofte fordi moderen er et svin ved sin krop, eller, naturens svar: Du er for gammel til børn, tante. – Køb dig i sted...
	Hvor ufølsomt det kan være, så harmonerer det dårligt med kvindekampag-nen: ”Hold fri resten af året!” Kvindernes sidste Arbejdsdag: 1. NOV. Lanceret af Det Nationale Ligelønsnetværk, FOA og Socialpædagogerne, Fagligt Fælles Forbund i 2011, ...
	o Konklusionen må blive: What ever you do, don’t do it.
	o Erstatningssamvær (børn med skilsmisseforældre). – Fød mindre.
	o Til et ganske kort PP-slide, der ikke havde til hensigt at præge elevernes for-ventninger til en just forestående opgaves indhold: ”Hvad er det?”, om kunstanalyse, fordrer en noteresistent elev, temmelig aggressivt: “Overskrift ønskes!” – Nåh, tænkt...
	Primo marts 2015: ”Hvorfor piger ønsker sig en stor balkjole”, læser jeg om i en filmanmeldelse af nyindspilningen af Eventyret om Askepot (Cinderel-la), på dr.dk. Forklaringen udebliver – skal det være filmvidenskab? Det forekommer naivt: Man læser o...
	Længsler om yndige balkjoler, ja, men Hvorfor? Hertil ingen lystfisker-forklaringer. Derimod kunne der være vand indblandet – fostervand. Bal-kjolen er den kvindelige form, små (og tynde drenge-) piger ønsker, men fordi den er midlet til noget ande...
	En markant indvending må da naturligvis være hvorfor smådrenge så sjæl-dent ønsker at udklædes i balkjoler, aka Storrøv. Nåh joh, det ønskede an-melderen såmænd – men hvorfor? Spørgsmål og svar runger i sit fravær. Mens svaret på hvorfor drengene d...
	En anden indvending er at Cinderellas kjole snarere ligner en lyseblå him-mel, stjernehimmel, ’universet’, eller ret beset: adgangen til himmelsk kær-lighed.
	Statsministerinden har samme romantiske forestillinger, hun tror også at hun er med i en eventyrfilm, klæder sig i samme farver, som var hun med i Melodi Grand Prix eller en Oscaruddeling – strip hende for tjansen og mil-liongagen, så kunne hun mås...
	Land-by-komplekset:
	Bytosser klager over at man søreme ikke kan komme til naturen ude på landet, jævnfør artikel i Berlingske (marts, 2015), der omhandler byboere tilflyttet landet, flytter tilbage til byerne. – Man må tage sig til hovedet: man kan gå i traktorsporene he...
	Bytossede, etnoby(t)ling, glemmer, uden undtagelse, at landet (Dk.) netop er defineret ved landzonen, landbrug, landlighed – det er landet Danmark; landet = Dk. Adorno udtalte at Kierkegaard bragte Dk. ud af landbrugs-samfundet, lidet anede han at Kie...
	Skamfusk: Hvem ejer fiskene i havet? Os alle, ikke fiskerne, der ynder at skamfiske. [Damhusbrugeres skidtfisk undtaget].
	Når royale og adelen har tildelt ydelser, fx til Den Kgl. Vajsenskole eller Det Kgl. Opfostringshus (Skorpeskolen), så har der altid ligget politisk-øko-nomiske hensigter bag: til opfostringshusene udvalgtes kun de fysisk mest veludrustede med henblik...
	Afslutningen: Næppe.
	Begyndelsen af marts 2015: Ekkooooo, ko-rum.
	Vor tids nationalister? Jo joh, der er de skeløjede og så er der ’perkerparti-et’. Begge har kun én dagsorden, for eller imod indvandring, i omvendt rækkefølge – det ér enøjet. Til gengæld vil det fremover hedde: Det er ikke så normaløjet respektiv...
	Hvis YH skulle komme i folketinget, hvilket man ikke må håbe at skatte-ydernes penge skal ødes på – som tidligere Haugaard- og Okking-ufaglig-hedsnitter – så vil det ende med den første voldsdom i folketinget, spåede en kollega berettiget.
	Folk synes at det er forfriskende lige nu. Når de får tænkt sig om efter at de er blevet trætte af stilen (og støjen), vil det gå op for dem, at den ikke er typisk ”dansk”, den er patetisk mellemøstlig, alvorshøjtidelig-semihysterisk stil, der i læ...
	Alternaivister:
	Erwin Neutzsky-Wulff: Hvad er så liste Å? Liste A med et hul i hovedet. – Jeg tilføjer: eller en hvid hundelort på hovedet, sådanne farver som disse hersens lorte havde engang; altså retroafføring. Å-partiet tilføjer intet nyt til det politiske partil...
	Forsvarligt: Næppe, danskere er heller ikke vant til at dø (for noget), ligeså snart de bliver angrebet vil de sikkert overgive sig, eller tude i bunden af en kampvogn. Loftet for psykens grænser er nået, for så vidt det ikke samtidig skal ende i ren ...
	Det, det gælder om, er ikke at skamme sig over andre, men over sig selv, mente Demokrit. Det udelukker ikke at det er i orden at udskamme andre, og det vil ’vi’ gøre i det følgende – følg med.
	Tendensen til at medtage absurd mange forfatternavne til artikler (op til 30-50 personer), hvoraf flertallet blot er medunderskrivere, er en anden tendens modsat den ældre, hvor personer øverst i det videnskabelige hierarki under-skriver og udgiver i ...
	– Rekorden er nu en liste på opgivet forfatterskab til en miniartikel, der beløber sig til 6 sider …
	Det minder mig om et forsamlingsmøde i midten af 90’erne, hvor tre filo-sofistuderende, jeg inklusiv, stod og talte med oplægsholderen. Én fortæller en historie, der kunne have været underholdende – som vedkommende tydeligvis søgte, men den fader u...
	Den egentlige lorteø, er den britisk hovedø – midten i RøV.
	Judas- og Thomasevangelierne giver alternative udlægninger – førstnævnte ender ved Judaskysset. I dette evangelium (1.-2. årh.) er det kun Judas, som har forstået Jesus af Nazaret.
	Marts 2015: Beskæringer, besnæringer, beskåret – historien om filosofiens historie: et af de første eksempler var nedbrændingen af Pythagoras’ skole (og måske ham inklusiv), første gang på Samos, hvorefter de overlevende fra kredsen flygtede til Byzan...
	Politisk magt er uforenelig med åndelig storhed, fastslog Nietzsche. Tjah, er (oftest) svaret.
	Hurra! Sikken tradition:
	Pust lysene ud! Jo ældre, des flere baktusser ud over lagkagen – god appetit, med pust-host-slim-og-spyt.
	Nu kan man også overbelåne sig langt ind i døden; de tilbageblevne og slægten sørger for resten. Den gamle (unge-) pensionistbefolkning skal nok tage livet af de vitterlig unge.
	Medio marts 2015: En kollega kom til at tale over sig: ”Familie, det billige skidt”. – Det grinte vi meget af. Jeg smed kommentaren: ”Jah, dem får man ikke penge for at være sammen med”, underforstået: ligesom for eksempel ubegavede elever. Hvorefter ...
	Sabelras(l)eri: I konservative kredse harceleres over at alle hjemmeværns-soldater, som har våben hjemme, skal indlevere bundstykkerne til M/95’-erne, for ’så kan de (jo) ikke forsvare Danmark’ hævdes det. Men er man ikke vidende om at alle i HJV, der...
	I militærkredse taler man om at Putin spiller skak medens man i Vesten spiller Ludo – og Putin har succes dermed. Han opruster tilsyneladende og spiller pt. med musklerne på samme vis som Adolf Hitler gjorde før 2. verdenskrig: armeer af kampvogne ...
	 Noreg skal fremhæves: kvindelig værnepligt og i 2015 sløjfes blasfemipara-graffen.
	 Straffritagelse? Abolitionisme = sindssyge.
	 Pensionister (penisonister)? Oldienasserøve. Her må man lære af de selvstæn-dige, der er selvstændige og independente livet ud; resten må passe sig selv.
	 Diskriminativ betegnelse indført i CPR-registret i 2001: ”medmor”. Madmor og mademor, bekostet af medfaderen, men han får ingen kredit, kun kvinder og femi-drenge krediteres i vor tid – enhver livmor og wanna-be-with-livmoder, anerkendes og skattes,...
	 Den fantasiløse danskfagskorrekturlæser: har massakreret manuskripterne til ukendelighed og kedelighed = uredelighed.
	 Betegnelsen ”kommafejl” = komafejl – fej.
	 Er der noget mere latterligt end gelotofobi? (Frygt for latterlighed). – Mark Twain er kendt for udsagnet: Hellere forblive tavs og taget for en klovn, end åbne munden og fjerne al tvivl. – Men hvorfor egentlig?
	 Det er tidens stive juridiske manøvrer (injurielovgivning og ditto racismepara-grafdiskriminationsdiskrimination m.v.), som forhindrer bedre faglitteratur: som reglerne ser ud nu, kan der ofte ikke citeres, ikke medtages illustrationer (kunst-neres ...
	I filosofiske kredse kastede man bøssekortet imod Villy Sørensen, men i så fald kan det maksimalt være bi-: I Forløb (1990) læses en sød historie om ’mødet’ med en mandeløjet femiskønhed i Passau, der så aldrig blev til noget (2. juli 1955), ligesom h...
	Hvad skal man da med navne, det er så pedantisk. (Sørensendrøm, den 12. okt. 1955). Vejen mod teknokrati, nummer og navnløshed. Jeg foreslår øge-navne, dém glemmer man aldrig!
	Den 2. maj 1956: for fysikeren er fysik ikke fysik, men livet. Det onto-logiske og det biologiske rækker hinanden hånden bag filosofiens ryg. – Vås og vulgærmaterialisme. Som Marianne Larsens søgte forenede skygger bag ryggen på gardister, med slet...
	Alligevel kommen til besindighed, den 8. august samme år (1956): Jeg kvæles hos den som ingen metafysik har, thi han lever i en (inde)lukket verden.
	7. januar 1956: Gift dig – for at gøre din kærlighed forbudt. Og vi får citatet fra P.L. Møller: Samfundet har altid uret.
	Villy videre, den 26. nov. 1956: Intetsteds er man så alene som i sin dag-bog, derfor bryder V.S. sig ikke om at være i den. – Vrøvl. Alene er man jo aldrig: ’støj’, fra natur, mennesker og omverden, støjtomt rum eksisterer ikke i naturen, selvom d...
	(24. januar 1958). Alle skriver, følgelig slutter Sørensen: man har (forment-lig) mere grund til at glædes over hver bog, der ikke skrives end over de som skrives. Hvis man har noget (vigtigt) at sige, bør man klappe i, for det opflammer blot ’usaglig...
	Om de grandiose kulturhumanisthyklere: Thomas Mann skrev engang ”Bror Hitler”.
	Forslag til prinse Henrikke:
	Saudi-Arabien: 5.000 prinser omkring år 2000. Man kan dog ikke blive dronning. Kvinder er andenrangsindivider. Ingen ytringsfrihed, men heller ingen værnepligt. Saudiske soldater har ikke engang adgang til ammunition i det daglige.
	Ingen religionsfrihed. Juletræer (grantræer eller andet) må ikke engang importeres. Sunnier må ikke gifte sig med shiamuslimer. Fri sex er ingen menneskeret. Skejer kongelige (mænd) ud, straffer ’Gud’ dem. Gør prinses-ser eller befolkningen, gæster...
	Den kvindelige andel af arbejdsstyrken over 15 år: 10 %, som i ilande (FN, 1990). Mod 25 og 39 % i hhv. andre arabiske stater og ulande. Flere piger end drenge i gymnasiet (1.215 mod 1.092, per 100.000 indbyggere). Fem universiteter tager imod kvin...
	Paraboler forbudt, korte bukser forbudt, undtagen i fodbold; drengefod-bold begribeligvis.
	I nyere tid: kvinder må cykle, hvis det er for sjov. Men sidde bag et rat i en bil må de fortsat ikke. Gør de det, kaldes de ”ludere”, hives ud af bilerne, med løfte om offentlig tæsk og stokkeslag.
	Oman: kvindelige politibetjente, og kvinder i den rådgivende forsamling.
	Buddhister: er mestre i fortrængning, det er en hierarkisk-masochistisk kul-tur (som hinduismen og Jesu lære), men langt at foretrække – for omverd-enen – frem for de offensive étbogskulturer: jødedom og islam. Alligevel er også det et tyrannisk munke...
	”Det virker det virker” – tys mund!
	’Virker’, bliver inden for ”virker”-teorien gjort til en teknisk identificeret dimsedut, der skal lyse eller ej – er der strømtilførsel til personen. Det bider sig selv i hængegumpen. Det ’virker’, det funker, virker, virker ikke, selv uvirksomme virk...
	Regeldeontologer, der hævder at følge Kant, er ofte snarere regeldydsetikere af katolsk tilsnit. Spørgsmålet er om ikke det er et noget tilsvarende indgreb, der er på spil inden for den angelsaksiske tradition, navnlig inden for erken-delsesteori: fx ...
	Man kan ikke både tjene verden og sandheden, anholdt Schopenhauer. Vås-et, det er dele af det samme. Eller, rettet mod fordringer om NGO-arbejde og almisser: der er en grund til at munke tigger.
	Pub, public shit.
	At ryste hånd (handshake), er en engelsk skik, der i ældre tid kun anvendtes ved helt særlige og højtidelige lejligheder. – De kongelige burde også ryste på hænderne.
	Avdiens. Dronninger og prinsesser kan kaldes madam (eller det amerikansk forkortede ’Yes, mam’). Derfor Mamie til Mr. Fremover.
	D’Hrr og D’Frr: Når Madame Mr. lægger an til at futte en cigarrut af, skal man da byde eller smide en tændstik?
	Ligger der overhovedet nogen kvindefrigørende handlingsakt i cigaretten ført til kvindemunden? Nu ryger vi sandelig også på gaden, kunne tidlige blåstrømper frydefuldt udtale for et århundrede siden. Blå i hoved og lunger, sidestillet med den tidli...
	Visse ting ændrer sig:
	Læste forleden ved en tilfældighed igen i Emma Gad, 1. gang var i gymna-sietiden – kedelig læseoplevelse syntes jeg, som det også var for et tiår til-bage, men hør en gang, om musik: (Forholdet til Naboerne): man bør undgå unødig støj, frem for alt ik...
	Også nogle dele psykologisk sans hos Emma når hun berører emnet, den ældre gnavpot (Mand og Hustru), når fænomenet først er indtruffet, er der ingen vej tilbage, hører vi, men forklaringen lysner: grunden kan være at det er i de tilfælde hvor ægtem...
	Den psykologiske sans svinger lidt i forbindelse med navne: her frarådes at anvende permanente kælenavne til poderne (Bips eller Tut m.fl.), der ikke forbliver en bedårende ’guldlokket skabning’ livet ud, snart bliver det en ’velmeriteret skaldet g...
	Emma fordrer dog også sympatisk, at de med medfødt forlegenhed, grund-et denne ’kval i omgangslivet’, venligt hjælpes på gled. Man bør samtidig afholde sine uforlegne børn fra at rapse naboens blommer og pærer. Og så kom det: Bøger: lånte bøger lev...
	Men hov, hvad er nu det, Emma er tilmed uartig i talen om tepotter og den engelske five-o-clock-tradition (eftermiddagsthe): husets døtre bør skænke teen for besøgende, og heri handler de ’fornuftigt’: en smuk tepotte er et højest flatterende kvind...
	Her hører man også at man søreme ikke må tale ind over bordet i England (Tonen ved bordet). Så man skal sidde akavet skævt og tale ind i øret på sidemanden (m/k). Men at man hjertens gerne må ’turnere’ en spøg og at en klassisk Soiré ved hoffet ind...
	(Emma Gad: Takt og Tone. Hvordan Vi Omgaas. Billesø & Baltzer, Kbh./Kristiania, 1919).
	Oldnordisk:
	 I dansk oldtid, jernalder (og middelalder), var det fortjenstfuldt at følge Odins eksempel: hænge sig selv, fx helten Hadding. Flere aser, tak – med tanke på: Bør-nefødsler og befolkningspleje = moralsk selvoptagethed. Den ulige fordeling er til de ...
	Læser den korte artikel om ”Michèle Le Deouff” i 2. udg. af Politikens filo-sofileksikon (2010). Hendes navn staves også Daeuff, Doeuff og Dæuff af-hængigt af nationale, lemfældige eller tilfældige ortografier. På modersmål-et fransk anvendes et samme...
	Leksikonet har jævnfør forordet flittigt anvendt engelske, franske og tyske filosofiske leksika, og personartiklerne er udvalgt efter kriterier der afgør om man indgår i den engelske, franske eller tyske debat, på de nævnte sprog, plus virkningshis...
	I Danmark udkommer årligt små 300 filosofibøger, baseret på Dansk Bib-liotekscenters opgivelser. En stor broderpart heraf er lutter genudgivelser, en anden stor part udelt oversættelser, andre reproduktive monografier, biogra-fier, antologier, mini...
	Faglitteratur:
	1963-1975: ca. 3.-5.000 eksemplarer årligt.
	1980-1990: ca. 7.-8.000 eksemplarer årligt.
	2001-2011: ca. 11.-9.000 eksemplarer årligt.
	Filosofi: 2001-2011: 647-370 eksemplarer årligt. Udgivelsesraten er faldet fra 5 % til 3 % af den samlede litteratur i perioden (inklusiv skønlitteraturen, der udgør 22-29 %). Under faglitteraturen er filosofi en af de mindste poster. Filosofi toppede...
	Befolkningsetik og tics
	Kun meget kyniske mennesker kan tilgive, som i Rwanda eller Balkan, hvor et menneskeliv åbenbart ikke er meget værd, ligesom iblandt masochister, som i Cambodja.
	Når politiske partier, der alle som regel er utilitarister, som er et vidt begreb, eksempelvis regeringen pt., søger maksimale goder for alle, totalutilitaris-me, så antager socioelskere, at jo flere mennesker, des flere goder udløses. Herimod må genn...
	Goder: åbn øjnene, snarere 4. milliarder, end 14. milliarder mennesker må pt. give den højest mulige livskvalitet.
	Tre ting jeg også kan karakteriseres ved:
	o Medfødt forlegenhed, ofte over min omverden.
	o Præferenceracisme, restitutionisme – erstatning.
	o Svinere, men altid begrundede – grinere.
	23. marts 2015
	 Klog elevpåstand: De der tror på IQ er dumme (J. Osman Djurhuus, idé-historieelev).
	 >Farfar, må jeg ikke nok få dit kranie efter at du dør? Jeg samler på den slags. Og så er vi ved at lave et kranietrommeband<.
	 Gives der nogen mere sort bog end Bibelen? Nej, tjek dem i antikvariater, de er kulsorte.
	 Jacques Maritain var medforfatter til menneskerettighederne (de er katolsk influerede).
	 Diogenes fra Sinope var samtidig med Grauballemanden, dansk jernalder. – Grækerne har været betydelig mere sofistikerede udi logikken, dog ikke mere inden for digtningen, Edda og Saga bærer en høj standard.
	Primo marts 2015, Politiken: SUT, der er opvokset på Nørrebro i Køben-havn, ønsker, hævdet af nostalgiske grunde, at alle grønne områder skal overbeplantes med byens sædvanlige grimme bygninger; den slags byhjer-nevaskede individer burde mures inde...
	SUT udtaler at man da bare kan tage 20 minutter med S-toget, så er man ved grønne områder – hurra! Plus transporttid til stationen, tur-retur: ½ time, begge veje, 1 time: hurra: ’Jeg smuttede lige ned, ud og fik lidt frisk luft, Not’. – Grønne flan...
	Enogfirs milliarder danske statskroner på byfornyelse over de seneste 30 år i storbyen, mens man på landet spises af med 450 millioner …
	Det er ikke hver dag jeg ligefrem er stolt af at være navnebroder med æs-teter eller storbysjovenister. I Liebhaverloven foreslås (som en undervis-ningsminister i 80’erne) det modsatte: bomb betonbygningerne væk, giv lys og luft. SUT ønsker det omv...
	Ørestaden har måske ingen ’tæthed’, men til gengæld heller ingen klau-strofobi, støj og stank, i Berlin Mitte kritiseres samme, der er intet liv, livet er omkring midten, der er knejperne, støjen og insektlivet – men hvem skal midten og byen være f...
	Kritikken af den grønne tanke er uplanlagt: På samme vis når noget får kastet plat i hovedet (platt, nor., sv.), så ligger der heri en geologisk-geo-grafisk storbytosseromantisk ureflekteret diskrimination: kun sydlandske bjerge, alternativt norsk-...
	Peter Handkes kropsforskrækkelse: hader Dalai Lamas nøgne arme. Spørgs-målet er, hvorfor lamaen skulle iklæde sig en vestlig stramtandet ubekvem og nossefugtende uniformstrup? Der er ikke meget Hand i Handke.
	25. marts 2015. Global kødrand:
	For hver eneste gang den danske stat sender penge i godgørenhedens idé, sender man penge – ligesom Røde Kors – lige ned i et korrupt umætteligt hul. I stedet bør man sætte krav mod gaver, ikke nødvendigvis at de ikke må føre krig eller at de skal i...
	Derek Parfits populationsetiske overvejelser er egentlig et absurd matema-tisk dilemma, men som berører os alle dagligt, enten på første hånd (og øre), eller på hjerte, lunger og (penge-) pung. Et soritesparadoks er det også blev-et klassificeret (bun...
	A = Et samfund med høj livskvalitet.
	A+ = Et A-samfund plus et samfund med livskvalitet lidt over medium, hvis medlemmer kunne være hentet fra Z.
	B = Et større samfund med livskvalitet lidt mere over medium end hos A+. Her er A+ udtrukket til B på bekostning af nedgang i toppen af et tidligere A-samfund.
	Z = Et samfund med lav, dog positiv livskvalitet og en meget stor population.
	A                      A+                         B
	Z
	I et fremtidigt klodescenarie skal man forestille sig the horrific illustreret som nedenfor, hvor kun B og/eller Z indgår; dog både en devalueret B’er og/eller Z’er:
	0
	B+/- = Z+/-
	Det kunne være et eksempel på EU’s ideal: New Horizon 2020, FN’s og rød regerings idealer, og som tvangspålagt efter Gardner, LP-modellen, McKin-sey, NNS og deslige linealideal. Reelt en dobbelt z-er: Z + Z = ½ B-er, eller en sænket B-er og under nulp...
	Imod dilemmaet (’den afskyelige konklusion’), og dets kritikere må anføres følgende:
	Hos Parfit:
	 Falske præmisser: Tentativt, tankeeksperimenter: gætværk.
	 Tillige er Parfits tankeeksperimenter ikke fysisk mulige: non-identitetshypote-sen strider med præmisserne om privathed – og det fremmedpsykiskes sfæreoplev-elser – når privaten deles i to; tillige kommer han i konflikt med ’det hvide snit’. Det er ...
	 Egentlig generaliseret føleri.
	 Intuitivt og kontraintuitive argumenter (ender i individuel relativisme).
	 Kvantitativt, om det kvalitative (kategorisammenblanding).
	 Anvender tillige begreber om fairness (under Rawlsinspiration), men opererer ikke med selvforskyldt ulighed. (Se nedenfor).
	 Parfit gør brug af utilitarisme, i en samfundsmæssig konsekventialisme vil med-lemmernes konsekvente ageren dog komme i indbyrdes konflikt, den forudsætter lige dele samfundsmæssig ’pligt’-adfærd, ofte kan det være forudsætningen for at lykkes med m...
	Korsgaard indvender (1989), at Parfit underordner det praktiske (moralske men-neskevalg) for det teoretiske (identitetsløse), sådan er det ikke i virkeligheden. Par-fits reduktionisme forudsætter at der kan teoretiseres (metafysikeres) uden mennes-...
	 Parfit hævder tillige at vi kan overse umuligheden og skepticismen igennem at koncentrere sig om finitte enheder, befordret af valg, nummervalg. Herved overses at også valg i høj grad ikke nødvendigvis befordrer kvalitet eller livskvalitet – tværtim...
	 Endelig må det indvendes, at det liv ’som ikke er værd at leve for’, tilsynelad-ende ikke er meget forskelligt fra et privilegeret liv (op- og nedture, psykisk-emo-tionelt, socialt, samfundsmæssigt og fysisk, er ofte de samme karakteristika). Hertil...
	 Det bliver endvidere en falsk analogi når Parfit spørger hvad som er bedst: 200 års rigt liv med glæder, kærlighed og skønhed eller 2 milliarder år udelukkende med kartofler og muzak? Flertallet vælger kanske det første, og afslører derved ufilosofi...
	 Når det hævdes at etikken (populationsetikken i dette tilfælde) handler om at finde sandheden, så gælder det jo ikke hvis præmisserne er falske (min indvending til Parfit-repræsentanten S. Rachels5F ), og altså stadigvæk soritesparadoksalitet.
	 David Heyd har forsvaret at eksistens ikke kan være bedre end ikkeeksistens. Det er meningsløst at forsvare. Egentlig en kategorifejl. Positionen klassificeres The narrow person-affecting principle: et udkomme kan ikke være bedre end et andet, hvis ...
	– Meningsløs er rammen under alle omstændigheder når ikkeeksistens inddrag-es. Desuden kunne modhypotetisk indvendes, at Holtug forbigår at det ikke kan udelukkes at ikkeeksistens på is (kryologi), både kan have bedre fysiske og jurid-iske rammer o...
	På Parfits side opereres tillige med følgende fænomener:
	 Nummernytte: Gennemsnitsnytte, baseret på gennemsnitskvalitativt liv. – Me-ningsløs betegnelse.
	 Misery-princippet: kan omformuleres til at det er upassende at bringe flere gla-de mennesker til en verden, der i forvejen huser horder af ildeværende befolkning-er. – Det går dog begge veje: det kan i nogle sammenhænge indvirke negativt på A-verden...
	 Den sadistiske konklusion (Gustaf Arrhenius): er når negativ utilitarisme tilføjes en nytteuberørt befolkning. – Det går også begge veje; at undlade tilgangen kan i nogle tilfælde være ’sadistisk’.
	Også hos Parfits kritikere (navnlig Torbjörn Tännsjö o.a.) gælder det tentative og hypotetiske, generaliserede og hos hvem kan tilføjes:
	 Kontraintuitive argumentationer.
	 Ad hoc-manøvrer, ofte på falsk grundlag, for at undvige ubehagelige konklu-sioner.
	 Anerkender ikke hedonisme, selvom alle mennesker er det i større eller mindre grad.
	 Antager at der skal indsats til for at kunne føle nydelse – som om.
	 Forklarer aldrig hvad det ’afskyelige’ er.
	 Ej heller livskvalitet forklares.
	 Graden deraf (livskvalitet) anses for at være statisk i tid.
	 Et andet problem er at både Parfit og fortalere for ’afskyelighedskonklusionen’ antager at grupperne, verdenerne er uberørte af hinanden, at de er isolerede. Den analytiske filosofis (o.a.) modvilje til at tænke i større sammenhænge viser sine omkos...
	 Det er problematisk at ’den afskyelige konklusion’ anvendes af befolkningsrige (’store’) nationer til at tryne ’små’ nationer.
	 Kritikken af ’afskyelighedskonklusionen’ kan være snobberi, mens modkritik-ken omvendt modsnobberi.
	 A-verdenen hos Parfit antages at være beboet af utilitaristiske monstre, mens Z-verdenen anses for at være indbildt neutral.
	 Relativeringen er ofte så tentativ udi futurologisk videnskabspositivisme, at man fantaserer om fremtidige verdener hvor blot 1 menneske resterer eller måske til nøds blot 2 Frankenstein’er eksisterer, hvortil mange (videnskabsfolkeorienter-ede) for...
	 Ofte løber kritikerne af sporet, glemmer at udgangspunktet var overbefolkning og ’livskvalitet’. Førstnævnte er ikke til at tage fejl af.
	 Levelling down = Dumbing down.
	Paradokset: Telisk egalitær opfattelse ifølge hvilken det er hensigtsmæssigt at alle nedsættes til de dårligst stilledes niveau, imidlertid har ingen fordel derved.
	 Det må tillige betvivles om det overhovedet kan lede til Parfits eller Torbjörn Tännsjös mulige C-verden8F , efter at han har tillagt de mange milliarder mennesker (det bliver tentativt galt afmarcheret), jo flere des flere andre nedtræk på minus-si...
	 Det må medgives at Parfits Z-verden ikke behøver at være ’afskyelig’, men af-hængigt af udfaldet og administrationen – så længe den middelmådige til udflad-ende ’nedern’ verden ikke indvirker intuitivt negativt på A-verdenens indbildte ’ranke’ og re...
	Det store problem ved fairnessbegrebet er, at det som sagt ikke agerer i selvfor-skyldt ulighed: dumskab: overbefolkning, ressourcespild, hasard og pyramidespil-leri (den albanske befolkning som eksempel, der bevirkede statsbankerot), stats-ledelsesbe...
	Desuden er indgreb fra Vesten diskriminerende, de andre er langt flere, og etno-grafiske ’sjældenheder’, trods antallet – paradoksalt – ønskværdige.
	Løsningen: Opløs store nationer – de er i sin natur udtryk for gemen talfeticisme og antalsdiskrimination, herved kan ressourcer lettere omfordeles: olie, rare earth, fisk osv.; tages noget fra nogen, tilkommer det andre og naturligvis mindre til de s...
	The re-repugnant conclusion:
	Årsagsløsningen: Minimer populationerne. Problemet ved omfordeling af ’fairness’ er den samme som Nozick og andre utilitarister før ham indvend-er, selv omfordeling handles, folk bytter, folk ville bytte fordele væk mod andre, flere af samme mod mindr...
	Velfærd for fremtidige, nutidige eller fortidige individer? Fremtidige eksi-sterer ikke, nutidige gør, og et ret beset (velfærdigt) minde om de fortidige er berettiget. Dermed udelukkes fremtidige personer på en lang bane – lad os sige 100 år og mere,...
	Hvad accepterer eller vælger du? Rachels hævder at du kan vælge både af-skyelighedskonklusionen, eller dele deraf, og intransitivitet, men så vil ’alle’ tro at du er ’gal’ (Rachels, 184, note 509F ). Konklusionen må imidlertid blive dén (begge), he...
	Ad notam: Det kan indvendes at jeg selv har generaliseret en præference-teori for populationsetik, herunder modvilje over for overbefolkning, idet adskillige mennesker vil hævde, at de elsker overbefolkning, massebevæg-elser, det sociale, socio-mig-he...
	Man kan betænke følgende tre overvejelser i denne sammenhæng:
	 Skal en mor (eller far) have lov til at få et barn, eller børn ligefrem, hvis et fler-tal eller en større befolkningsgruppe er imod? (Aka Bjarne Skounborg tidligere Peter Lundin, eksempelvis).
	 Hvis det kan forudsættes at en mors kommende børn ikke vil få et lykkeligt liv, bør deres undfangelse så forhindres? (Alkoholikeres, narkomaners eller hung-ersramte fx).
	 Og omvendt: En vedtægt som tilsiger at det gælder om at udvælge sig de bedste kirsebær, tilsiger ikke at man samtidig forpligter sig på at plukke så mange det er muligt – på samme vis med børn: ét kirsebær rækker. (Og hvis det er æbler: Man tager de...
	Det antages sædvanligvis at både A- og NE-principdrab (det moralske ikke-ækvivalens-princip), er værre end at lade dø/lade blive dræbt. Heri fore-findes imidlertid asymmetri, forkert af flere grunde.
	Præmissen er gal: når et eller flere millioner mennesker kravler op i et høj-hus og springer eller springer ud foran et tog i topfart, er vi andre så ansvar-lige for springene? Nej. Og i disse tilfælde den stærkt forøgede befolknings-tilvækst i Tre...
	Tre kontante:
	 Var 1. verdenskrig anstændig?
	 Eller var 2. verdenskrig, der involverede civilbefolkningen, mere anstændig, hvorfor det fx ikke kun var en ’stærk’ generations sønner, der skulle dø (of-re) sig i krig – som i 1. verdenskrig – mens de svagelige og feje overlever?
	 Bekommer det ikke Darwinistisk set menneskeheden genetisk bedst, at svag-lige uddør?
	Slutningen af april 2015: FB-citat af et citat af et citat af et udsagn: noget à la ”når du fremstiller mig tåbelig og usammenhængende, så tænk på at jeg finder dig ligeså tåbelig og usammenhængende”. Med andre ord, sandkas-selegen for femårige, du er...
	Tidens maksime: ”Du skal være empatisk!”, eller rettere: du skal føle med-følelse for ikkemedfølende selvcentrerede personager, er af omsorgsbran-chen ophøjet til en ’almen’ ’sandhed’. Mens der i virkeligheden (ofte) er tale om masochistisk selvopløse...
	Venner, Friends, Freunde, Amigos – ”har du ingen venner?” – Svar: det er da kun børn, svage og naive mennesker, som har brug for eller tror på be-grebet, vi andre har relationer, og mest dårlige af slagsen; jeg har et hav af eksvenner – som selv har b...
	Kongsensus eller kongfus
	Konspirationsteoretiker: begrebet blev udtænkt af CIA i forbindelse med JFK-mordet. I praksis efterlevede og så de samme fænomen bekræftet hvor-somhelst både før og efter.
	Fluor tilsat vand i særlige regioner til kontrol af befolkninger – projekt und-er Det 3. Rige. Konklusion: Spar på tandpastaen eller miks din egen.
	Bevares, mennesket er den eneste race på Jorden, som betaler for at leve.
	Sokrates vidste ingenting (definitionen på en idiot, idiotes hos grækerne, egentlig privatmand), Diogenes (gal Sokrates), Nietzsche en Hanswurst, Wittgenstein kaldte sig selv idiot, Jesus anses også for en nar (idioten hos Dostojevskij), og var det ve...
	Grimfjæs: Så viser politistaten igen grimrianfjæset:
	1) I de officielle udmeldinger står noteret at betjenten ”tabte” sit magasin (uden for synagogen).
	2) At kronprinsens chauffør tager skraldet for ulovligt at køre over den afspærrede bro, pta. den bedyrede ordre fra Frederik, som ikke må brydes …
	3) Også DAMD-arkivet er med få timers varsel blevet tilriglet uden mulighed for at borgerne kan få slettet ulovligt indsamlede data – og kulturaministeren påstår fra tingets talerstol, at borgerne stadig kan få slettet oplysninger, hvilket selvsamme s...
	4) Dronningeklanen påstår at der er blevet sparet op i årevis til hendes fødselsdags-fest ... Ét træk på milliardkontoen. Tillige kalder hun sin metier et ’offer’ for Dan-mark, hvad skal vi så kalde det for alle undersåtternes daglige sammenlignede un...
	5) Så kom det frem, at regimets førstemand (BC), går efter et job hos Goldman Sachs. Adspurgt om det var et problem at de ikke vil betale skat i Danmark, næh, svarede trojkamanden; de store skal blive større, og de små plukket. Sikken udeli-kat livsan...
	o Hån mod den arbejdende befolkning.
	o Don Corydong.
	o En 1. ministerlilleskolepige, hvis liv er lagt an på, at kan ”jeg [hun] ikke slå dem, kan jeg abe efter dem” blot for at holde på magt, dvs. andres fortjente magt, dybest set er hun magtesløs, og dybt useriøst useriøs mangefoldsdelen af tiden.
	Man søger at afbøde slagene – deres (s)luderskab, psykopati og psykose – igennem at kalde én deprimeret. Næh, så interessante er I ikke, tværtimod, der er derimod tale om at det svage socialskab rotter sig sammen, i svaghed, de kan ikke andet, og får ...
	Hvornår er et barn allermest elskeligt og taknemmeligt? Aldrig, eller til nød-svar: de ni måneder det ligger tavst i sin mors mave. Utak og hån, er det ’tak’ takseres til.
	Tankegangen = gangsti, vej i Tønder.
	I forbindelse med mikroflytning: Et slapt dovendyrs manipulative spørgs-mål: ”Skal jeg smide den ud for dig?” Svar: – Skal jeg smide dig ud for dig? Luderlakaj (m/k).
	Primo maj, 2015. Der kan stadigvæk fortælles en anden historie:
	1) Filminstruktøren lader til som sagt at være blevet ladt i stikken af skødehunde (skødesløshed), og:
	2) i så fald overvurderede den midaldrende mand sine evner som instruktør, og undervurderede den unge mand – på styrke, egentlig dumarrogance fra instruktør-ens side, der måske trickede begivenhederne. Ellers kunne Omar have reddet ’ær-en’ ved blot at...
	PS: en konspirationsteori taler for øvrigt for at politiet antog instruktøren for 2. gerningsmand, og derfor ’eliminerede’ ham. Oprindelig afrapporteredes om 2. ger-ningsmænd, hvoraf én skal have bevæget sig ind i foyeren (aldrig Omar).
	3) Omar var en ’dårlig’ attentatmand, han ankom for sent ved Krudttønden, angreb for sent og for usystematisk, og han var en fej attentatmand, der aldrig forsøgte sig med at entrere 1. gerningssted. Det viste sig ved at han bogstaveligt kastede op ved...
	4) Om PET havde mønstret – sit tilsyneladende uformående – personale før eller siden ved synagogen gjorde ikke megen forskel, aktiviteterne i synagogen begynd-te først op imod midnat.
	5) PET-ledelsen udfoldede sin fulde mangel på dømmekraft i timerne før, under og efter første angreb. Statens ledelse ditto efter.
	6) PET lod endvidere op imod 100 ubevæbnede HJV’ere fra Svanemøllen Kaserne i stikken: placeret omkring 3-4 steder rundt i byen i timerne efter angrebet, havde politiet beordret at de skulle være ubevæbnede, på trods af at samme PET-politi tidligere f...
	7) Man kan undre sig over at angrebet overhovedet kunne overraske PET og politi-kere når samme beordrer tæppebombning af befolkninger på den anden side af Jordkloden, når selvsammes slægtninge bor herhjemme – en praksis, som kun find-es iblandt blåøje...
	Moralen: 8) Det nytter hverken at forlede sig på ordensmagten eller egen magt, hvor den egne ikke magter det mindst antagelige overblik – en M/95’er i hånden på selv det mindste barn, med overarme, er livsfarlig. Personer der lever, som levede de i en...
	Blandede bolsjer:
	 At lærere kan bestå PG med karakteren 02 – som det kan iagttages – er dybest set grinagtigt og useriøst; mange elever ville kunne få mere. Når man endog vil afkræve op imod 7 eller mere bare for adgang til gymnasiet, må man kunne fordre bedre (PG-in...
	 I Cannes udskiftes den røde løber 3 gange dagligt i filmhøjtiden, 2 km rødt fløjl. Den blodrøde bane skal være spejlrød og rødfejlfri; alt hvad som kon-flikter med den fransk-røde salonsocialisme, formenes adgang. Sikket hykleri, for milliarder, til...
	 Forårsønske: Sæt flygtninge til at fjerne ukrudt. For de er vel ikke arbejds-flygtninge.
	 DAMP eller DAMD. Man har sendt materiale videre til forskerhold, som ikke har fået besked på at slette det ulovlige materiale.
	 Larmende bæbyer: babyer eller bæ-byer? Same same.
	 Lytterærlige.
	 Førstedamen både klæder og agerer som var hun 1. monarken; TS II er til-syneladende ligeså uformående som det gamle monopol, HTS I (Hovedstad-ens Trafikselskab). På andre tidspunkter tror hun at hun er med i Melodi Grand Prix’et, TS klæder sig som t...
	 England er sygt. (George Gordon, Oxford Universitet).
	 Virus (germ) = McKinsey. (Forskerkarakteristik).
	 Forslag til utilitaristisk straf for forbrydere af A. Hitlers slags: Adolf Hitler må ikke dø, han skal puttes i et bur, så kan vi tjene penge på ham: 1 mark for entré, 2 mark for en spytklat og 3 mark for en knytnæve. (Tysk husmor, den 23. juli 1944...
	I vor tid er det kun et spil:
	Når folk i reglen forarges over sportssnyd, glemmer de at det netop er snyd-eri som de nyder: driblekonger snyder modstandere i basketball, fodbold etc., håndboldskytter snyder forsvar og målmand (kvinde), osf. Det er de professionelle snydere, som el...
	Højere, længere, hurtigere og stærkere m.fl., kan ikke nær så meget ved-holde publikumsinteresse som de nævnte. At spille på modstanderes fejl (fx inden for ketsjerspil), kan være taktisk klogt, men uendelig kedsommeligt. Variation forgyldes. Hvor ...
	Sandhedssadisten kaldte Stefan Zweig Freud. Her kan jeg måske også tale med. Men, der ér grænser for hvad man behøver at finde sig i.
	Bliver du altid hysterisk når du ikke får din vilje? Definitionen på et pat-tebarn:
	Maj, du søde milde, 2015: Børne- eller skolekultur
	Når en mandlig lærer kommer på arbejde med barnevogn og barn, bør man være temmelig varsom, for her kommer en mand (wo-man) med et ek-latant østrogental i top. Han er en qvinde i udbrud, fokuseret, men kun på det førstliggende og synlige, skyklappe...
	PS: Der resterer stadigvæk en refleksionsopgave: Hvor argumenter erstattes med højlydthed, dumper man, med et Brag (!). Tilføjet: burde man.
	Ifølge senantikkens læge no. 1 – Galen: var hysteri kendetegnet ved blandt andet en klump i halsen (globus hystericus), som var den vandrende livmor; og den deklarerede medicin: giftermål. Siden har det jo så vist sig at til-standen er uhelbredelig …
	Maj, 2015: Suicidal officialitet
	Jeg tager en kollega i at kalde SO (studieområdet) et ’fag’, og han insister-er på at det er blevet det, hvorfor bevisbyrden naturligvis påhviler ham; jeg ved jo godt at det er en fed forfængelig løgn, som vanligt, men vi kan da godt gå ind på lege...
	SO er officielt blevet udnævnt til et fag, lader vi som om – man undrer sig, studieområdet består jo netop af indgående fag. Men hvorfor stadig (und-ren)? Den varme luft skal jo også have (nok) en samlebetegnelse på htx: SO = Suicide Officiel. Men ...
	Man aner at den seneste fagkonsulent for SO kanske har følt sig miskredi-teret – måske endda til grin over at have været ufagfaglig fagkonsulent for et ikkefag – som jo også lyder meningsløst. Hvorfor man har konverteret SO til et ”fag”, selvom SO ...
	Tilføjelse, primo juni 2015: Senere viste det sig at dokumentationen fra departementet bestod i at lederen egenhændigt havde kontaktet fagkonsu-lenten og – efter egen ordlyd – havde overbevist hende om at SO skulle være et ’fag’; imponerende bevisf...
	Tidligere har vedkommende ellers flot foreslået genindførsel af (et) lille filosofikum som SO, men hvad nytter det, når de filosofiske pinde er ikke-eksisterende i samme pakke. Skulle det realiseres for alvor skulle 4/5 allige-vel udelades af SO.
	Som forfatterne til SO-bogen selv skriver sidst i kapitlet om videnskabsteori til elevmålgruppen: det skrevne er overfladisk, tal med dine lærere om det historiske og kritiske – eller, tilføjer jeg: hvorfor ikke bare tale med læreren om videnskabsteor...
	Til SO:
	Elever: Hvad skal vi gøre? Svar: Skide og lade det tørre.
	Grin eller til grin? Det er det samme.
	Herrefolk 1 og 2:
	1782: hedder det i det forenede kongerige, at: luften i England er så ren, at den ikke kan indåndes af slaver. – Men eftersom luften blev totalforurenet efter industrialiseringens gennembrud, må det gælde som ratificeringen af slaveriets genindførsel.
	Der er 2 logiske modsigelser i enhver antisemitisk herretænkning: hvis semitter er så (genetisk) underlegne, hvorledes skulle de så kunne opnå overvældende indflydelse, i fx USA? (Ifølge Hitler m.fl.). Hvis tyskere var (er) det overlegne herrefolk, ha...
	Primo juni 2015: Deres bong- og Dongkammerater:
	McKinsey: 11 medarbejdere inklusiv kantinedamer og piccoliner indkas-serer gennemsnitligt 2,2 mio. kroner årligt – konsulenterne altså i nærheden af 3. mio. årligt. – Staten betaler, befolkningens kvaler, regeringen kvæler.
	Underskud: Det skal stemmes væk!
	Alle ved at (ældre) idrætslærere og militærlæger anser smerter for at skulle løbes væk. I dag er murerne med: Det skal bygges væk! (Radioreklame, 1. halvdel af 2015). Alternativer:
	o Alternativt udfordrede: Det skal spasses væk!
	o Bedragere: Det skal lyves væk!
	o Bodegagæster: Det skal skides væk!
	o Børn- og børnemedistre: Det skal leges væk!
	o Børsmæglere: Det skal spekuleres væk!
	o Christianitter: Det skal nasses væk!
	o Dagbogsforfattere og dilletantterapeuter: Det skal skrives væk!
	o Dansklærere: Det skal rettes væk!
	o Dommere: Det skal dømmes væk!
	o Filosoffer: Det skal tænkes væk!
	o Hyklere: Det skal fortrænges væk!
	o ISIL: Det skal myrdes væk!
	o Jehovas Vidner: Væk, dig! [Vågn].
	o Kapitalistsvin: Det skal arbejdes væk, gratis!
	o Kirurger: Det skal amputeres væk!
	o Kvindelige statsministre: Det skal skriges væk! [Skingrende sindssygt].
	o Kvotefeminister: Det skal tildeles væk, gratis! [= Ufortjent].
	o Læger: Det skal pilles væk!
	o Lærere: Det skal læses væk!
	o Migranter: Det skal betales væk – af EU’s befolkninger!
	o Musikere: Det skal larmes væk! [Tinnitus?].
	o Nærigrøve: Det skal gemmes væk!
	o Politikere og tæppehandlere: Det skal ind under tæppet: Puf væk!
	o Prostituerede: Det skal suttes væk!
	o Socialister: Det skal gives væk! [Andres penge].
	o Soldater: Det skal skydes væk!
	o Tandlæger: Det skal bores væk!
	o Tømrere: Det skal saves væk!
	o Utro: Det skal bolles væk!
	En regering er nu så tyndflosset, har tømt kistebunden samt ælsker et parti i den anden fløj så meget, at de nu tager Farumplaner på landsplan: sælg ud af statens ejendom til lavestbydende (Goldman Sachs) – exitprogram til reger-ingen, aftrædelsesordn...
	 ”Bør der være skat på dumme spørgsmål?” Ja. (3F-trold, 2015).
	10. juni 2015: 1. ministerinden udtaler at hun føler sig britisk, tillige går hendes børn i britisk skole. Hvad laver hun og de dansk-engelske skole-reformer så i Danmark?
	Medio juni 2015: Andre provoer:
	 Kvindegylp: En betonfeministisk overflødighed.
	 Ønskeligt: Egoterapi til at opløse selvovervurdering (selvprioritering?).
	 Turbanhilsen: Sigh Hei(l)?
	 G. Bataille: latter = ekskremental akt.
	 For os andre er næsten alt muligt.
	 Frelse = fri hals. Hvorfor selvmorderi, à la selvbomberi, ikke kan forenes, for den som har logisk sans.
	 Det seksuelle er uigenkaldeligt prostitueret af ”Adam” ifølge katolicismen. Protestantismen er udgået fra en Luder: Martin Luthers fader, Hans Luder, kaldte sig siden Ludher og først i 1518 blev det forvansket til Luther ( luder-protest. Så var det ...
	 Ordet Danmark mangler: Giv os i dag vort daglige ord: ”Danebæ”.
	 Venstre/højre-hændethed er afhængigt af årstiderne hævder et engelsk forsker-hold. – Vintervrøvl. Der er ingen evidence for den enkelte, adskillige venstre-håndede er født ved andre tider af året.
	 Tandlægetilskud? Til småbørn, ok. Til voksne: Stop. I det her tilfælde kan det (netop) dokumenteres, at de fattige fra naturens hånd er udstyret med bedre og solidere tandsæt. Tandskaderne har hvide alkoholikere, hvide junkier, hvide sukkergrise, hv...
	 Taberrøg: Nasserøg.
	 Græsk skattenægtersport: Nej tak.
	Derimod kan der tages pant i deres ejendom (fx Akropolis til Danmark), af-give nogle øer eller være EU-slaver. Eller endnu bedre: afgive deres aller-bedste døtre, for at formilde resten af EU.
	 Hvorledes kunne de oldgræske filosoffer forholde sig stoisk i antikken? Der var ikke noget som hed beskatning dengang, man indtjente hvad man fandt rimeligt, ublu løgnere – vor tids pampergrækere – var blevet henrettet eller landsforvist, bortvist f...
	 Peter Freuchen bemærkede at mord ikke var noget nævneværdigt iblandt eski-moer. Det fortjente ikke dødsstraf – den dræbte havde nok fortjent det. I nogle natursamfund er moderen til en dræbt søn ganske tilfreds hvis morderen ind-træder i sønnens pla...
	 Nobelprismodtager Linius Paulig har foreslået at alle skal have tatoveret et genkendeligt tegn i panden, hvorved alle ville kunne aflæse deres genotype, for at undgå at mennesker med deforme gener forelsker sig i hinanden; som om det skulle undlade ...
	 Dagligt benytter fem belgiere sig af muligheden for aktiv dødshjælp. Årligt omkring 2.000 belgiere. Tillykke.
	Blå-, rød- eller nødstrømper: Kødstrømper:
	Vore dages had og mistillid til feminisme, bl.a. i Rusland, går tilbage til Stalintiden, som sendte stort set alle kvinder ud i marken, krig, kulminer og fabrikshaller. Herhjemme har vi stadig omvendt negativ kvotering (fx i for-bindelse med session)....
	1) Udsagnet ’alle mænd’ eller ”mænd har magten”, må nødvendigvis være en in-duktiv slutning, eller pars pro toto, der ikke kan rumme dem alle i virkeligheden.
	2) ’Alle’ kvinder har ikke samme interesser, det samme må nødvendigvis gælde mænd. Tillige repræsenteres nogle kvinders interesser ikke altid nødvendigvis bedst af kvinder.
	3) Der er ikke nødvendigvis en kønspolitisk diskrepans imellem kvinder og mænd. Han tilføjer at det officielt er almenvellet lovgivere skal arbejde for – ikke køns-interesser; kun feminister vil være uenige, men en plausibel argumentation ude-bliver f...
	Kvindelig kvotetænkning er ikke kun for torsk, men i virkeligheden en nar-refisseinstallation; kvinder skal ikke arbejde forgæves, de skal ikke engang forberede sig (grundigt), de skal blot møde frem – flagre med vulva (læs: livmoderen) – kønsgodkende...
	I det følgende har jeg på baggrund af Bondes antifeministiske bog Fordi du fortjener det – fra feminisme til favorisme (Gyldendal, 2013), sammenstillet et udkog på omtrent tyve højest negative konsekvenser af kvindekvoter til-lagt fem selvtilføjede (n...
	1. Niveausænkning.
	2. Strider med EU’s og FN’s menneskerettigheder om lige rettigheder hvad angår køn, race, tro osv.
	3. Danner præcedens for kvindelig narcissisme: banen skal være ryddet, udjævnet, og kvinder skal principielt, prompte og partout starte ’10 meter inde på banen’, og altid før de mænd, som er dygtigere end kvinder.
	4. Fortrinsfordeling opfordrer til fusk, fusk med resultater, startopstilling, proces, midler, indhold og mål.
	5. Den kvindelige fortrinsret bevirker til gengæld et uafvendeligt realitetschok for selvsamme kvinder når varen skal leveres.
	6. Kvinder bliver umælende galionsfigurer – sexualiserede kølerfigurer, eller am-puterede / handicappede ’sitting ducks’ (= dummies).
	7. Kvinder bliver et uønsket B-hold. Kvindekvoter: badebilletter = uduelig rådgiv-ning/vejledning.
	8. Staten inviterer til opdeling af befolkningen i kaster.
	9. Feministiske kvoter cementerer en paternalistisk kønsopfattelse, der tillige kun kan iværksættes af patriarker, oppefra.
	10.  Kvinderne har fine fornemmelser: man hører aldrig parolen: ”Flere kvindelige kloakarbejdere”, nu. (Bonde, Politiken, 27. nov. 1999). Men hvorfor egentlig ikke, tingene skal jo passe sammen?
	11.  Kan bevirke økonomisk ruin på lang sigt, for private virksomheder og BNP. (I selskaber berørt af kvotede lovindgreb i Norge, faldt den økonomiske perfor-mance med 18 % efter en stigning på mindst 10 % kvinder i bestyrelsen, ca. halvdelen har side...
	12.  Et forhøjet antal kvindelige professorer, MSO’er m.fl. (professor Med Særlige Opgaver: skånearbejde, til overtakst), vil på lang sigt bevirke endnu flere kvind-er på de pågældende uddannelser – der i forvejen ofte har overvægt af kvinder, men i s...
	13.  Kvotetænkningen er udtryk for offertænkning respektiv svaghedstænkning. Samtidig en logisk diskrepans og modsigelse, for hvis kvinder er så stærke udi tænkning, hvorfor skulle de så ikke kunne klare sig selv uden støtte. Kvotefemi-nisters postula...
	14.  Kvoter danner præcedens for at manden for altid vil kunne mobbe kvinden med at hun ikke kan klare sig selv, og det er åbenbart tilfældet.
	15.  Kvoter skaber en kvindeligt rancunebaseret mandlig taberklasse, der i virkelig-heden er (var) dygtigere, men som blot aldrig fik autoriseret anseelse. Mænd bliver ”det tavse køn”.
	16.  Skaber mistillid til det offentlige system.
	17.  Det er ganske enkelt uretfærdigt (langt dygtigere, mere erfarne mænd, har ofte hutlet sig igennem i universitetsverdenen, fx som retsløse timelærere, vikarer, ofte op imod 10-20 år).
	18.  Alt med begrundelsen for: ”Kvindelige værdier”? = konstruktion, med samme monstrøse baggrund og virkning, som konspirationstanken om ”mandlige vær-dier” i bestyrelser og på ledelsesgange.
	19.  Tanken om mandlig undertrykkelse af kvinden i hjemmet, har en historisk om-sorgsfuld baggrund, der gjaldt om at få (navnlig) arbejderkvinden og børnene hjem fra nedslidende, usund og langstrakt fabriksarbejde. Kvinder skabte der-imod selv monopol...
	20.  Kvotede kvinder repræsenterer ikke kvindestanden, er derimod en skævforvrid-ning, idet blot minimalt få kvinder overhovedet kan argumenteres for repræ-sentation i bestyrelser. (I Norge, fx de under fyrretyve kvinder, kaldt ”de gyldne skørter” (jf...
	21.  Eksperimenter med kvoter strider med aktieejerdemokrati, og lader hånt om andres ejendom. (Ligestillingsordfører og socialukammeraten, Julie Rademach-er, gav endog udtryk for at hendes parti ville være villig til at tvangsopløse sel-skaber, der i...
	22.  Generelt er kvinder mere ’midtersøgende’, ’normaliserede’, ’gennemsnitlige’ end de ekstreme mænd (af slagsen), der ofrer alt for ’sagen’, for at udforske deres område, modsat kvinder, der smider alt, når der skal fostres. Kontinuerlig-heden af ko...
	23.  Et kunstigt oppebåret kvindeligt aristokrati vil uundgåeligt degenerere.
	24.  Racisme: Strider (ofte) med kvindelig biologi og evolutionsteori: bevirker på lang sigt nedgang for den menneskelige races udvikling og effektivitet: tilpas-ning til omgivelserne. Resultatet bliver en majoritet af svage med handicap, der kun kuns...
	25.  Og endelig: kvoterne virker som en sygdom (virus) – et sygt mem.
	Kvotefeminisme = julestrømpe: strømpegaveideologi, ophøjet til samfunds-filosofi; barnlig tanke. I virkeligheden er der tale om kvindelige røvere, der skjuler deres virkelige hensigter med netstrømper over hovedet: der er åben-bart ingenting indeni, d...
	Universitær kønsdiskrimination? Lav i stedet for en fortegnelse over filoso-fiske positioner, så skal man se skævheder – skævforvridning som aldrig har hverken lært at tælle eller tænke.
	 Når det japanske flag og karates tomme hånd sammenstilles som vægtige symboler, bliver det da et symbol på en wankerhånd?
	 Aldersopdelingen i alle livets trin er kun til for administrative og planlæg-ningsmæssige hensyn, ikke pædagogiske. Det samme gælder inddelingen i sociale klasser:
	 Dé pagato – det ér betalt! Alligevel sender den (af mange) uskattede skatte-minister, BB l’orten videre til de små.
	 Mikrofonholder eller mikrofonboller – nogen forskel? Egentlig blot gemene mikrofonholdere, som har samplet lidt i ordene fra interviewet, respektiv e-breve(t), hvorefter de har trykket på ”print”.
	 Lise Nørgaards erindringsbøger Kun en pige og De sendte en dame har solgt cirka ½ million eksemplarer. Godt for hende, skidt for (udviklingsgerrige) pigelæserøjne.
	 Ifølge Bibelen ønskede Gud at folkene dannede en republik, og lovens syn-lige bogstav (symbol), var ikke en ’konge’, men bogen.
	 Ingen er alligevel mere reaktionær og idéforladt end kongen (m/k).
	 Ønskes: Knaldbrev. Og Associationsfrihed.
	I arbejder for tænkefrihed og demokrati, ikke sandt? ”Jo”. Godt, så luk mås, demokratiet har talt.
	Postvalg 2015, medio juni: Geschäftighed: Hvem sviner mest i forhold til CO2: Mennesker, industri eller dyr? 2 - 1 til Menneskeheden.
	28. juni 2015. S.P. starter skævt: udråber sig til Ny Sherif – det er han så bare ikke, sheriffer er den udøvende magt, politikere er den lovgivende, og ministrene er principielt mindst.
	I det mindste er jeg så (politisk) anstændig at udgive mine skrifter efter et valg. Folk bør altid selv – refleksivt – gøre op hvordan de ønsker at stemme; gid andres hysteriske pres på hvermand kunne forbydes – argumenterne udebliver, lutter postulat...
	Slutningen af juni 2015. Så deklameres det igen, at ”vi” (homoerne sapiens), havde seksuelt samkvem med neandertalerne. Neandertaleren er beskidt, be-håret, emotionelt hidsig med blodskudte øjne, blodig rød og en lille hjerne, lyder det fra traditione...
	Chr. Braad Thomsen i Information efter valget: DF, stuerene, aldrig. Kon-klusion: DF projekterer det værste fra dem selv over på andre, og her hen-viser CBT til en navngiven psykologisk diagnostisk term. I virkeligheden peger pilen på anmelderen. Det ...
	Vælgere noterede efter valget på FB: at de var ”bange” – jah, bange for at komme til at bestille noget, måske bange for at miste gratis pamperfordele – bange for at komme til at tænke sig om.
	Da PNR indførte betegnelsen ’stueren’ om DF i 1999 fra tingets talerstol, har det siden været synonymt med DF’ske landmænd, deres gylle og muld. Den gik for en tid, lang tid i røde kredse, men målt i kvantum, kan andre partier konkurrere med alle, all...
	Røde politikere minder om at PNR anvendte betegnelsen i forbindelse med DF’s forslag om at kriminelle andengenerationsindvandrere (= drenge), skulle sendes hjem, til forældrenes hjemland – sammen med forældrene. Det står naturligt i modstrid med fo...
	Gæstearbejdere blev inviteret i 60’erne, med kontrakt indtil 1972. Ind-vandrerstop i 1973. Arbejdsminister Erling Dinesen og daværende SID-for-mand, A. Jørgensen, konverterede fremmedarbejdere til indvandrere i 1975. I 1983 kom der en ny flygtninge...
	Når verden definerer nogen som ’psykopater’ (rovdyr), så er det på linje med nazismens inddeling i over- og undermennesker. Når excessivt hyster-iske ofte trækker historiske statistikker frem i sammenligninger med DF, begås op til flere historiske ...
	Hvad blev der til gengæld af Rindalismen i DF? I den nazistiske kultur-politik i 1944 hed det: Skære ned på kultur, for at redde kultur. Det må skuffe (venstrefløjen), at DF aldrig er nået dertil.
	Selv har jeg ganske vist aldrig stemt nationalkonservativt og kommer næppe til det11F , jeg har ikke nationalfantasmer nødig.
	6. juli 2015: Krasnik og Støjberg i Deadline: Femten minutters ikkeviden-skab12F :
	Når det stikkes i næsen at forskning og statistikker ikke afspejler at flygt-ninge vælger flygtningedestinationer efter tilskudsbidrag, når der sammen-lignes med amerikanske o.a. undersøgelser, så nævnes meget belejligt de konkrete tilskud for det ...
	Hvorfor lader man ikke indre muslimske konflikter ordnes af muslimer og hvorfor skal ikkekristne i såkaldte kristne befolkninger tvangsbetale til den muslimske verden, der aldrig (sjældent set) kunne finde på samme gestus?
	I stedet for at man belønner de ankommende muslimske mænd med pen-ge, burde man i stedet tilbyde dem krav – krav om frisindet islamisme, fri-sindet på tværs af religioner, på tværs af køn, på tværs af kulturer – hvorfor ellers tage imod dem? Et min...
	Hvorfor poste millioner ud på sanering af provinsbygninger, der kunne huse flygtninge, som i forvejen kom fra forfaldent betonbyggeri – lad dem til gengæld eksperimentere med at genopbygge samme huse.
	Alternativt: Hvorfor betaler man ikke for flyrejser o.a. til de Arabiske Emirater, Dubai, Oman osv.? Også hele det nordlige Afrika og Sahara råber på befolkning, veluddannet befolkning, hvis flygtninge er så veluddannede som det påstås.
	Politikervildfarelse:
	Det er dog en misforståelse at det skulle kunne give lige så meget og endog mere indflydelse, ikke at indgå i regering, nogle partier har deres embeds-mænd ansat på livstid i departementerne. På samme vis kan de bevare deres politik på livstid på magt...
	Autoriseret anmasselse. Centralisme har rod i enevælden. Vi er alle i dag tvangsbetalere og benyttere af institutionstyranni. Med store ’mammutbyg-ninger på åben mark’ (RUC o. lign.), stort anses for bedst, hvorfor små institutioner lukkes, og store n...
	(Bertel Geismar Hårder: Statskollektivisme og spildproduktion. Bramsen/Hjort, 1973).
	 Heidegger var i opposition til industrisamfundet, der opløste menneskenes sam-menhæng og tilknytning til Jorden og hinanden, hans metafysiske tilgang prædik-ede at det gjaldt om at værne om hinanden, lade andre tilværelser være – nazismen med tiden ...
	 Argumenter imod at universet og kloden kun skulle være skabt for menneske-heden: biologisk liv adskillige kilometer under havets overflade, blomster, mennes-ker aldrig ser med det blotte øje, for eksempel i bjergsomme egne, is-ørkenliv, nat-liv, kom...
	 Kirsten Hyldgaard: Filosofi, kunst og videnskab = forsvarsmekanismer imod angst. – Men, hvad er så ikke det? Livet? Der er fare for at tesen løber i ring. Også hvis svaret er ’livet’, for hvad er angst så, om ikke en del af livet?
	 Landeplage: MUh-samtaler, udtalt MUS-samtale – not. Tautologisk taktløshed. Stav uden dobbeltkonfekt, tak (= MU-samtale). På samme vis: SRProjekt og des-lige. Tillige var det langt mere end dobbeltuskønt med den ældre betegnelse ’SO2’. Kunne et ansæ...
	 Staver du også ’fisse’ med ph, når ph-værdien er i top?
	 Kvindelig skammermagt (jf. Bonde, ibid., 212): Man(d) skal skamme sig over sit mandlige køn, for eksempel ’helikopteren’. Hvis en ærlig og redelig kvinde lavede helikopteren med sine bryster ville jeg da bare grine, eller kigge den anden vej (afhæng...
	Medio juli 2015. For en gangs skyld: en tidligere ingeniør refererer Ingeni-øren (avisen): Folk klager altid over hinanden, har ondt i gumperen hist og pist over hvad som helst, det gælder næsten med naturlovsk selvfølgelighed pt., men der er ingen, s...
	Sommer 2015. Ny regering, en Grundtvigregering skulle man tro: Danmark er et kristent land noterer man i regeringsgrundlaget, og det ligger vel i tråd med, at både den ældste og den yngste i den nye regering har skrevet specialer om Grundtvig. Ny kult...
	LL’s kreationisme ligger i god tråd med Grundtvigs religiøse naivisme: han betragtede allerede som ung (1806), Helligånden og genopstandelsen som fysisk bogstavelige, og kritiserede Schellings abstraktion heraf. Grundt-vig ønskede ikke at degradere...
	Den kristne linje fortsætter, for så er der også den troende SP, der evin-deligt henviser til S.A. Kierkegaard, men aldrig har læst ham andet end vel i moderne nydanskmyrdet læse-let (light) udgave. Gengangeren på trafikken, som naturligvis er jysk...
	Man må da håbe at McKinsey og børnelitteraturen (DJØF-RUC-lighterne) udskiftes. Der skal i det mindste ikke meget til, for et løft.
	I året 2014: 100.000 dræbt i krig. Ikke værre siden før 1989.
	Befolkningstilvækst burde sidestilles med CO2-vækst, og bør bekæmpes på samme vis på internationalt plan: der burde indføres nok en international konvention: alle befolkningsvækstnationer skal få styr på deres befolkninger før der udleveres nogen midl...
	o Ulande: øget befolkningstilvækst = forhøjet elendighed.
	o Vestlige ilande: øget befolkningspres = øget arbejdsstresselendighed.
	o Total = dobbelt elendighed.
	Børn, som vokser op i en forældrehomoseksuel familie, undgår ikke nød-vendigvis Ødipuskomplekset.
	Ødipus havde ikke noget problem, omgivelserne skabte dem, for at få kontrol over ham.
	Hvordan(sk)hed?
	Læser Lars-Henrik Schmidts Learkomplekset (AUP, 2010): kort fortalt er postmarxismen – hans strukturanalytik = monstrøs, der er ingen personer, alt er personforladte flader, et fladt menneskesyn.
	LHS er ældst i en søskendeflok på otte stk. Han noterer at han aldrig har været ”alene”. Så må man jo gemme sig i strukturen når man vil have fred, læse- eller tænkefred, mens ”det sociale” – socialanalytikken – kanske så er LHS’s dårlige samvittig...
	Imens vi afventer Learkomplekset II – Afmagtens overtag, der ifølge LHS-kolofon andetsteds skulle være ”In print” (2008? Nein), afskiber LHS fedte-røvsværket om damer i hans liv. Kostelige Kvinder – livsglimt (Upress, Kbh. 2013).
	Her hedder det om 1’eren i samfundet: magten (= faderen) abdicerer og gør sine døtre til sin mor (97). Sønner, hustruen og bedsteforældrene har de ikke tillid til.
	LHS må ærlig talt gøre op med sig selv om han vil være ærlig eller social-særli(n)g, begge kategoriske standpunkter strider med socialanalytikken: Hvorfor ikke bare nedskrive det maskuline værk om manden i forhold til kvinden, når nu al socialkonst...
	Sommerreflekser og ioner:
	o Bananer og æbler: gudespise, procentmæssigt ganske få nitter, ikke ligesom de fleste andre nittefrugter – kvindebryster.
	o Den feminiserede Adamkomplekslæsning, fralægger sig ethvert Evaskyld-kompleks, eller hvorfor ikke bare konstatere at guden Jehova ønskede at men-neskene skulle være nøgne, splitternøgne, en sådan voyergud var han, derfor måtte menneskene ikke spise ...
	o At tvangskristning er lig med at kristne skal betale for muslimer, der afskyer kristne (masochister), det er absurd, absurd masochisme (for det store flertal). Egentlig kristendom er frivalg, det frie valg til at skænke til din næste, som i amerikan...
	o Dødvægtstab vil der altid være.
	o Hjernen ejer vi heller ikke længere: forskudt udi hertzbølger, radiobølger, internettet ...
	o Så viser M igen sin sture dümmekraft: juli 2015 belønner hun den der hurtigst muligt stak af fra ulykken i Præstø, reddede sig selv og lod resten i stikken – den slags haster, redning af druknede. Blev belønnet med en stor medalje – flot: Stik-af-pr...
	o Nedsættelsen i angloamerikansk og kontinetal(s)k filosofi sker i 1700-tallet efter den franske revolution – Burke anvendte betegnelsen – spørgsmål om marked?
	o Anden Verdenskrig: jøder måtte ikke have kæledyr: og heller ikke tjeneste-piger under 35 år – for at undgå formering.
	o Jødespørgsmålet hos Hitler var stedse et iboende selvmord, han var selv af delvis jødisk slægt.
	o Nazistiske spidser skal perverst have noteret sig – med velbehag – at gassede jøder blev lyserøde, lyserøde efter ”udrensning”. Tyskerfarven er til gengæld permanent svinerød.
	o Nil inultum remanebit – intet skal være ustraffet/straffrit.
	o Garantisk eller gratist.
	o Retroseksuel (svedig).
	o Bliver alt sex, er ingenting sex.
	o Johannesevangeliet noterer: at ligge ind mod Jesu bryst, det var yndet og en stor ære, at få den bagfra – doggystyle = give mås til Jesus.
	o Grækere på Aristoteles’ tid lukrerede på slaveri og indtægter fra oversøiske områder i forbindelse med sørøveri; måske det er tid til at pampergrækeren, iblandt grækerne, i dag omstiller sig, og selv betaler igennem eget arbejde.
	o Præstere: lutheransk kapitalisme (præster).
	o Grå hår er kronen i Ordsprogenes bog (16, 31), når erhvervet på berettiget vis.
	o Mon ikke valget 2015 i det mindste får DLH til at tage afstand fra NNS, som de (Anders Bondo) mærkværdigvis tidligere har udmeldt tilslutning til.
	Sommer 2015. PFL hælder vand ud af ørerne i en ny hurtig udgivelse, ud-givet strategisk efter valget 2015, kanske for at tækkes nye ministre, bevare indflydelse og forskningsmidler. I virkeligheden samme tynde suppe, og resten overlader han til DF (M....
	PFL medgiver at han har skiftet position, til dels (21 f.), men afviser fort-sat ikke undervisning rettet mod forskellige ”intelligensprofiler” (Gardner-style og andre færdigretter), det står dog i klar modstrid med hans konklu-sioner om at droppe ...
	– Der burde være grænser for videnskabelig vendekåberi, navnlig just efter et – tabt – folketingsvalg, for hvori består ’videnskabeligheden’ da? Degradering, deri kunne den bestå. På samme vis har JR og LQ forsøgt at indbilde omverden, at den nye s...
	NNS-emmen er ikke lige sådan at slippe af med: CA er udnævnt til for-kvinde i tingets uddannelsesudvalg, for at smadre stumperne af de rester-ende universiteter, sammen med eks’en, H. Dahl som sekondløjtnant. Mon folk overhovedet aner hvad de (to) har...
	Grovløjer: Åben begravelse, eller lukket begavelse
	Definerer man først kvinden som svag eller fx ’dum’, hvorefter man forsøg-er at bevise det, da bliver det et cirkelargument. Som Kierkegaard så høfligt gør opmærksom på. Det skal jeg naturligvis holde mig fra her. Hos selv-samme Kierkegaard kan man læ...
	Konservativt sat gives 7 mia. mennesker på kloden. Med millionghettoer sikkert flere milliarder endnu. Når mænd fraregnes, resterer ( 3,5 mia. kvin-der. Omregningerne vil i det følgende være ligeså groft sat. På verdensplan vil størstedelen være gi...
	M = mennesker. Q = qvinder. ( = minusser. * Især EU og Nordamerika.
	Her er så ikke taget forbehold for gæstestuderende o.a. turisteri eller statis-tiske fluktuationer, men sandsynligheden for et match i disse forbindelser er formindskende lille, nærmest ikke tilstede i Dk.
	Til gengæld var forudsætningen for holdbarhed på to af de væsentligste punkter med: de to alvorlige makrokriterier: form og interesser. Og nej, jeg har heller ikke planer om at blive både blind og døv foreløbig: synet og lyden af kvinden er to af d...
	Det kan indvendes at det er alt for grove snit og at tallene ofte er frie overslag, uden dokumentation. Tjoh, men vilkårene og slutsummen ændres ikke, selvom parametrene byttes rundt, i en anden kronologi, og selvom mellemregningerne var andre: Fak...
	Der er vel heller ikke nogen som kan fortænke mig i at fratrække alle (profil)løgnere, nedrige, de, som ikke kan styre deres alkoholprocenter samt forvænnede (= overforkælede). I det akademiske* EU og Nordamerika har (næsten) alle kvinder gæld. Til...
	* Den Tredje Verden var for øvrigt alligevel røget på interesser, de har generelt ikke intellektuelle interesser. På verdensplan, men især iblandt aka-demikere i vesterlande – ”den 1. verden” (?) – og generelt, er folk til gen-gæld religiøse på det...
	Såfremt den fysiske grovsortering yderligere differentieres, reduceres an-tallet af potentielle derforuden når parameteren moustache vurderes: hver anden nydelige brunette har overskæg, det trækker altså også ned og er ikke så tiltrækkende (som Gra...
	Hvorfor ikke? Spørgsmålet er hvorfor parforholdene og ægteskaberne ikke holder. Tjoh, mændene kender ikke kriterierne, havde de været afklarede derom, vidste de, at det kun kan holde hvis pigen, et af to: har akademisk sans – besindig dømmekraft (udda...
	I en ældre tid pålagde man endog ungkarle ungkarleskat (!).
	Den logiske konsekvens hvis jeg skal gide leve på de vilkår – jeg modtag-er groft sagt ikke meget fra samfundet, men yder alt – er: kynisme14F . Man kunne i stedet opløse FN og alle deres luderinstanser. Så kan man tage kon-sekvensen af sine mennes...
	Kristen er i vor tid = en idiot. Ikke i Dostojevskijsympatisk facon, næ så-mænd på en selvudslettende højidiotisk vis, hvor alle ikkekristne skal nyde godt deraf, og med glæde påse de kristne slavers undergang og udgang. Det forekommer idiotisk.
	Kristne har ingen hjerne, i hvert fald ingen der bliver brugt, derimod spildt på at pukle for andre, andre kulturer, og kristenhedens snarlige ophør. Selv-ophør. Denne kristenhed tvangspålægges i dag, statstvungen kristenhed. Man forstår godt at ro...
	Arrogant, elegant eller elefant: Det kommer ikke sagen ved, man må for-holde sig til hvad som bliver sagt. Jeg kunne tilføje et flabet udsagn fra Ole Thyssens og Henrik Dahls Krigeren, borgeren og taberen (Gyldendal, 2006): >”Det er ikke mærkeligt, at...
	 På engelsk hedder det: common, community, communication. Kommunika-tion kan kun være almindelig på engelsk = forfladiget.
	 Når kunst er kommet på museum, er den død (museal, og antikveret).
	 Oprettelsen af monarkiet er så tåbelig en indretning, at den kun kan være op-fundet af Gudherren selv. (Parodi i Dannevirke, grundlagt 1838).
	 Kanoner er til for at blive ødelagt. Kanoner er til for at udvikles.
	 En skelnen imellem han/hun eller svensk ’hen’ (fælles intetkøn), bliver også fejt, for sidstnævnte ved vi jo (næsten) alle sammen er en engelsk høne (altså feminismen).
	I Dk. falder fødselstallet, men antallet af jordemødre stiger, Dk. i en qvin-delig hjernenød – kunne man måske lære af Afrika. Her går man om bag en busk, presser, danser en dans, og overbefolkning er sikret. Hurra! Var det for groft? Sikkert, men ibl...
	Mødre har til alle tider klaret det selv, menneskeheden er ikke til at udryd-de, kun i Dk. skal en fødestue med personale på mindst fem personer og flere stå til rådighed – jamen kast dog penge ud på idioti, som vanligt. Sænk kommunernes tilskud, h...
	Naivitet er sødt hos børn og ungdommen (nogle gange) – og temmelig irriterende hos voksne, voksne naivister, er der noget værre, oh gid der var færre, og alligevel er de i masseflertal på Jorden.
	I 1979 rejste Ebbe Kløvedal Reich sammen med hoffet i Kina. Reich havde blandt andet boet i kollektivet ”Maos Lyst”. I den forbindelse noterer han, at når det danske statsstyre åbent vedkender sig kongedømmet, er der kun én god ting ved det, styret be...
	Til moralsk skråleri og skåleri:
	Hans Fink karikerede i 1987 emotivismen, altså den holdning, der strengt taget sætter lighedstegn mellem moralske udsagn og følelser, en moralsk diskussion vil efter den holdning aldrig kunne blive en diskussion, moralske og etiske udsagn er hverken s...
	Hardcore feminisme: For at kunne frigøres, må kvinder frigøres fra presset om at få afkom – helt enig, jeg er betonfeminist.
	Ifølge Quine er der kun to slags filosofielever: 1) de, som vil lære filoso-fihistorien at kende og 2) de, som vil lære at tænke. De to muligheder hæng-er dog nøje sammen. Quine glemmer imidlertid tillige at elever, siden antik-ken, også har søgt mod ...
	Det er problematisk at beskrive oldtiden med moderne begreber og kate-gorier – den må have været mere ’primitiv’, hvad angår socioøkonomiske forhold, ifølge I.M. Finley vendt mod Rostovtzeff.
	Ifølge Žižek har venstrefløjen skabt det højrepopulære: man fremstiller sidstnævnte som ”fjenden” samtidig med at man manipulerer med skrækken for samme højrefløj for at sikre sig overherredømmet på den ’demokratiske’ slagmark, altså ønsket om at defi...
	Det forbliver ligegodt også en fordrejet løgnhistorie, for hvis de (røde) har opfundet dem (de sorte), så har de også tilladelsen til at eliminere dem; ældre Lenin-Stalin-kategorier. Žižek ønskede jo også at være chef for den slovenske efterretning...
	Barthes anså det for sin ulykke at han kunne se filosofien, men hvorfor ulykke? Kierkegaard skrev for ørene, Barthes for øjnene, andre skriver for begge, mens flertallet blot taster, nedfælder overleverede – som regel – brokker, malbrokker og ridser, ...
	En stående misere går tilbage til romernes tid, hvor borgerne levede af stats-skatteformuen, man kunne ikke engang tvinges i arbejde. Tanken findes hos de fleste folkeslag: tanken om at ædelhed ikke kunne forenes med arbejde, arbejde satte man slaver ...
	Hvad er qvinden karakteriseret ved: Hun bløder, og hævner sig ved at mand-en skal bløde for hende, den ’bløde’ ’(s)luder’ (?).
	Filosofi, videnskabens dronning – regentskabet er tildelt på samme vis som for Europas dronninger.
	– ”Er filosofi og idéhistorie ikke lidt forældet?” – Spørgsmålet er om ikke ’du’ er. Modsvaret: er menneskeheden ikke lidt forældet? Er universet? Er Newton, er Einstein og Bohr? Google, Wikimode – indbildningens verden.
	Internetsider og websider kommer og går, men som kildekritisk materiale aldrig forældet inden for idéhistorien.
	August 2015. Man ist was man pisst. (Danskfortysket udgave).
	Når SOSUssette taler med sig selv:
	”Du er utilregnelig!”, ”Ja, han er fuldstændig utilregnelig”, ja, uha da da dah daa ... – Jah bestemt, man kan ikke regne mig med til idiotiet, mens jeres dømmekraft i virkeligheden er det totalt utilregnelige, og uden for kategori, til gengæld kan I ...
	”Lille” Napoleon var højere end den gennemsnitlige franskmand på sin tid – også ’små’ mennesker kan ’blive til noget’. Flertallet af klodens menneske-befolkning er lavere end Napoleon var. Vi taler lavere end Miniputin. Spørgsmålet er så hvorfor disse...
	City (Kbh.) = et monument over kongemagt – derfor på tide med markante fornyelser i indre by. Chr. 4-tals bygherrens værk (eller idérøveri), er ikke fiks og færdig, for altid – nu er det på tide at konge- og politikermagten, som bor og færdes i de sam...
	Sarte eller sorte følelser
	Man må ikke såre andres følelser, men fornuften, den må man svine til dagligt – i tide og utide:
	Generationerne skal have fundet ud af hvordan man symbolsk dræber en modermyte. Myten om at stat, institutioner og deres ansatte, alle som én, skal være omsorgsfuldt moderserviceorgan, for små pattebørn i alle aldre. Faderskikkelsen er let nok at iden...
	Men det er jo kun promiller udtales det, eller til nød 1 % af den herboende befolkning. Man glemmer hurtigt, at for hver én kan der lægges minimum 3-5 til: kone og mindst to børn, plus bedsteforældre. For hvert tiår vokser ophavslandenes befolkning...
	Det lave tal for Afrika må tillægges Sahara og skove/regnskove. Rwanda gjorde en forskel her i forhold til resten af Afrika, folkedrabene der til lands kan være forårsaget af at landet er verdens enogtyvende (og Afrikas) aller-mest befolkede område...
	Den tyske kortmager Mercator, har en stor del af skylden for miseren, folk er ikke klar over hvor stort det afrikanske kontinent med samt population i virkeligheden er. Mercator afbildede kort til navigering på de store have i slutningen af det 16....
	Den svenske læge Hans Rosling, som udgiver sig for statistiker, beroliger med at ophavslandene føder færre børn, flertallet ligner ”os”, vil kun have 2 børn o. lign. – Det passer dog ikke. Når han henviser til FN’s og Verdens-bankens statistikker, ...
	1) Fertilitetsraten pr. kvinde (2013).
	2) Fødselsfrekvensen for de yngste (15-19 år), pr. 1.000 kvinder:
	Hertil kommer raterne for blandt andre:
	Nigeria 5,976, Zambia 5,687, Rwanda 4,5, Sudan 4,42
	* Få fødsler, giver i snit store talforskydninger, i små talmængder.
	Ifølge FN’s estimat sat ved en konstant fertilitet fra i dag (2015), vil der i 2100 være 3,5 gange flere mennesker på kloden (= 26 milliarder), hvoraf de 25 mia. vil leve i mindre udviklede regioner. Det kunne ende i kannibalis-me. Efter de fleste est...
	Hvorfor fortsat masseføde børn til en kummerlig tilværelse plaget af sult, tørke, krig o.a. naturkatastrofer, ressourcemangel og forurening, overbefolk-ning o.a. kulturel undertrykkelse?
	Hertil kommer at der reelt fødes endnu flere, idet ghettoområder ikke regi-streres (fx i Brasilien og Mexico m.fl.), spædbørn af pigekøn dræbes ofte i visse af verdens regioner, desuden er der et gråt marked af menneskehandel med børn (adoption, bø...
	Fødsels- eller, filosofisk Jihad
	Når Niger topper listen ovenfor, må det også tillægges deres mindstegrænser for ægteskab, 76 % er gift før det fyldte attende år, 74 % i den Demokratiske Republik Congo, i Central Afrikanske Republik og i Tchad er det 68 %, i Guinea 63 %, mens det er ...
	Generelt ligger fødselstallene hovedsageligt kun fortsat højt i muslimske lande. Hvad kan det skyldes? Når der ses en stigning inden for de seneste 15 år i Nordafrika, kunne nogen få den idé, at 9/11 har fået dem til at befrugte mere. I al fald kan...
	1962 udflettede UN hovedlinjerne til en international aftale om nationale mindstemål for indgåelse af ægteskab samt pigens / kvindens accept for ind-gåelse af ægteskab, til virkning fra 1964. Danmark underskrev i 1963. Blot 16 nationer har underskr...
	I Danmark hånes man både nationalt og internationalt for indførslen af den – for kvinder – forstandige 24-årsregel. FN’s aftale kunne genskrives med samme mindstemål og gøres international. Hvis ’kærlighedsparterne’ ikke kan vente til det fireogtyv...
	24-årsreglen er naturligvis fremragende til at minimere tyranni over for kvinder, minimere overskudsbørn, overbefolkning, ressourcemisbrug, fattig-dom, sygdom og ikke mindst aflastning af ’voksne’ befolkninger fra at skul-le forsørge ’barnlige’ pop...
	Multi-kulti: Multikulturalismens velsignelser. Man kan komme i tvivl. Jeg ser kun følger af hinduisme, islam, jødedom og kristendom, altså 3-4 små tanker. Hvad angår den mest folkerige af de fire, islam, må man undre sig over den islamiske emigration ...
	Hertil kommer håbløse tal for indvandrede fra tredjeverdenslande: 1) I for-hold til beskæftigelses- og erhvervsfrekvens. 2) I forhold til kun at indgå giftermål med slægtninge fra hjemlandet (kusiner/fætre) = manglende inte-gration. 3) Familiesamme...
	Familieplanlægning eller familieuplanlagt
	Familiær planløshed: antikondumos
	Skammelig er jødedommens, kristendommens og islams læsning af Mose-bøgerne, for her gøres det gældende, at guden ønsker at menneskene kun skal fylde verden i et passende omfang, så der er rigelig føde og plads til alle. (1 Mos, 1:28; salme 72:16). Så ...
	Det er foreslået at menneskehedens udvikling steg i takt med indoptagelse af dyre- og/eller menneskekød, der bevirkede hjernens vækst. En alternativ teori som Malthus fremsatte i An Essay on the Principle of Population (1798 ff.), forestiller sig at d...
	Også i vor tid hævdes korrelationer imellem høj fertilitet og lav IQ, imel-lem lav IQ og lavindkomst, og imellem lav IQ og lav udvikling. Og versus: høj IQ og lav fertilitet osf. Andre mener samtidig at kunne påvise korrela-tioner imellem høj IQ og...
	I appendikset til sit hovedværk (vol. II: 453), afkræfter Malthus til gengæld den fejllæsning, som endda står endnu den dag i dag af hans værk: udlæg-ningen af at han skulle have antaget at populationer udvikler sig i geome-trisk progression, hvorimod...
	Malthus arbejdede på sin teori i over 30 år og gav svar på tiltale til sine kritikere helt op til 2 år før sin død i 1832. Han fik varig betydning for demografien, igennem Darwin og Ricardo samt forkæmpere for kontracep-tion, selv om Malthus som pr...
	Den traditionelle indvending har siden 1960’erne vanligvis været at Mal-thus tog fejl i forhold til ressourcerne, at bare vi omfordeler, er der ganske nok føde. I dag søger man at styrke argumentationen med at problemkernen kan tillægges at omtrent...
	Manglende erkendelse er helvedet:
	I H. Dahls Den kronologiske uskyld (Gyldendal, 1998) beskrives helvedes anden kreds med forbillede i Dantes guddommelige komedie: Her straffes man med evigt gruppearbejde, diskussion af bøger ingen har læst, medens samtalerne refereres af sinker. Till...
	Desuden skælder Dahl ud over at den ældre generation på universiteterne, der var blevet lukket ind på hvilke som helst akkreditiver da de store ung-domsårgangshorder blev lukket ind på universiteterne i 60’erne, senere kræ-vede længere uddannelse a...
	Sensommer 2015. Los Gringos
	Min gamle gymnasiekammerat, El Pedro, fortæller om 2 amerikanere just ankommet til en større dansk købstad, hvorefter den ene spørger taxichauf-føren hvorfor alle statuer (og tagene) er grønne? Den anden hvisker til den første: ”De har ikke teknolo...
	Der er i verden kun 22 lande som England ikke har invaderet; man undres over at alle ikkeenglændere gider fastholde dette anglesaksiske tungesprog, som det pt. mest anvendte og ønskværdige (pidginengelsk osv.).
	Engelsk er nazi:
	Tv. I en ældre tid var det sædvane at kvinder bar en ræv bag øret i det offentlige rum – det dikterede moden. (Schindler Museet, Kraków. Foto: UH).
	Th. Kvinden i omvendt optik, grafik ved Georg Baselitz, The Bunkier, Kraków. Konklusion: Kvinden = et vulva-hoved, som ser med skødet? I så fald ingen forskel imel-lem kønnene dér. GB arbejder med det omvendte per-spektiv sådan som mennesket percip...
	De fleste mediepinger falder generelt for hurtigsnakkende eller banalt idioti. I TN’s ældre skrifter er der ofte en tendens til at han parallelt med det populærvidenskabelige, skriver som til børn, på børnesprog, fx i Mærk verd-en (1991). I Det gen...
	Matrone-drone – en flyvende kone.
	Den, man tugter, elsker man: Danskere elsker syriske flygtninge (i hvert fald pigerne), de ønsker det allerbedste for dem: opdragelse.
	– Skal vi komme videre. Send flere piger. Helst religionsresistente.
	Naiv-Danmark, overload af følelser og naivitet:
	Nu taler man om ”asylshopping”: I Ungarn og i Danmark går migranter rundt i jakkesæt med iPhone i en hånd og fuckfinger i den anden.
	I Tyskland standser toldpolitiet i Stuttgart en ISIS-kriger med kasser fulde af tomme syriske pas. Det rapporteres at 90 % af alle migranter ikke kan verificere deres fulde navn og fødeland, idet de ikke ønsker at oplyse at de ikke er fra Syrien.
	Kædeflygtninge eller serievås: Rejserne er først nu for alvor blevet vel-organiserede – industrialiserede: fast gummibådssalg til overbodspriser i Tyrkiet: 1.300 $ for en gummibåd (eller var det en plads i båden), faste trafikruter fra Makedonien: ...
	dernæst alverdens busser (lidt billigere: 20 €), og i sidste række togene (nok en tand billigere). Størstedelen af busserne er plastret til med unge mænd, og

	uc IV (2015 b)
	ikke andre, det afbilder fotograferne blot ikke. CC kørte i en bus med 20 busser bagved og 20 foran, alle stort set lastet med unge mænd.
	Danske politifolk bekræfter at mellem 90-95 % af migranterne er unge mænd, kun 1/5 er fra Syrien, men alle udgiver sig for at komme fra Syrien. – Man lover dem løsslupne europæiske piger, og når det ikke indfries, stiger voldtægtsprocenten og traff...
	Når medicineren Hans Rosling tillægger EU skylden for flygtningestrøm-me over havet i gummibåde, fordi de afkræver at flyselskaber skal betale returbilletten for de, som tages med fly uden legitime papirer, så vælter læs-set. Det er ikke nok at beg...
	Hertil hele problemkomplekset, at når en flygtning har overskredet sit lands grænse, er han (m/k) principielt ikke flygtning længere, derimod i sik-kerhed i nabolandet – først en sejltur til Europas kyster sætter egentlig livet på spil, fx den druk...
	Flere emigranter udtaler at de ønsker at de var blevet hjemme i Syrien, hvilket dementerer flygtningestatussen. – Nogen foreslår at fuldvoksne mænd bliver sendt retur til Syrien, med et skarpladt våben i hånd.
	Motion (og faste) er en god ting:
	En kvinde i medierne blev nyligt døbt ”Bingomokken” fra velhaverghetto-en, da hun luftede sit besvær med (ulovligt) indvandrede syrere ad motor-vej E47 og deres affald sammesteds. Historisk kan det naturligvis ikke helt sammenlignes med signalementer ...
	Uanset hvilken etbogskultur man er tilknyttet, må man under alle omstæn-digheder acceptere (og respektere) de skikke, der hersker i det land man er eller forsøger at rejse ind i, uanset hvor meget flygtning man (ofte) udgiver sig for at være. At ma...
	Måske IS’s islamisme tilmed ligger nærmere for i nogle tilfælde. Tillige sliber nogle indvandrede sine fingeraftryk af. Visse kan ikke fortænkes i at tænke 5. kolonne: IS-krigere (og sympatisører) på togt. At små børn – og ældre, i et vist omfang –...
	Tysklands rige optag af syrere er blevet sammenlignet med ældre akade-mikeres skyldfølelse over for jøderne under Anden Verdenskrig, som om de to ting skulle have noget med hinanden at gøre. At sammenligne modvilje imod immigranter med etnisk udren...
	Hvor er folk egentlig ofte nogle äckliga påtrængende typer, der kun taler og fortæller om dem selv og deres sager, områder og følelsesliv, sjældent har øre og blik for andet. Tjek tidens overfaldende følelsesporno på Forbryder-fjæsbogen. Lufter du en ...
	Det går allermest ud på at udstille folks ’menneskekærlighed’; det er be-mærkelsesværdigt, at de som udstiller den, sjældent er de, som skal betale for følgerne af den. Nogen på overførselsindkomst vil have ligesindede, at dele grådighedsliv sammen...
	Hvis Lévi-Strauss’ forsvar i 1952 for den enkelte kulturs ret til beskyttelse (og måske ligefrem isolation, om ønsket!), så kan denne singulære kultura-lisme ikke udstrækkes til at enkelte kulturers medlemmer endvidere har ret-ten til beskyttelse af d...
	Forskningsfnidder, magt og elitær afmagt
	September 2015. Filosofisk selvmord = analytisk, formal og positivistisk filosofi. Man kan ikke hverken analysere, beskrive eller underdele en tanke.
	Tænkning kalder Dieter Henrich for sekundfilosofi (2011), blitzagtige ind-fald og nedslag, som for eksempel Lichtenbergs aforismer, her er ikke tale om stationære tilstande, der vil kunne dissekeres, digitaliseres og deslige.
	I 50’erne antog man at mennesker i fremtiden ville komme til at se dias af tankeaktivitet, i vor tid forventes det (snarligst) at kunne printe bevidsthed; dumskab er derimod kontinuerlig og permanent – dén kan man udstille.
	Paradoksalt ville den metafysiske dekonstruktør Derrida, have været uenig med den sene Henrich, så længe han kunne spotte en tekst, var han med: Der findes ikke noget uden for teksten hedder det hos Derrida. Udsagnet læses metafysisk af dekonstrukt...
	Man kunne fristes til at tilføje, at når forskere fantaserer sig udi sammen-hænge, forhold og kendsgerninger, som samtidig forbryder sig på logikkens love, så kan disse kendsgerninger ikke eksistere i virkeligheden.
	New speak humanism
	Kort til boblenyhederne: Den ontologiske status for disse boblestudier bør afdækkes. Området falder tydeligvis ind under hybridområdet: dér udtryk-kes at man ønsker at anvende hele paletten (eller i hvert fald den formelle), og dog anvender man kun sj...
	S. Köppe får såmænd sat det i ramme med det (i dag traditionelle) fjantede 42-udsagn fra The Hitch Hickers Guide to the Galaxy (ibid., S.K., s. 37), hvor man på spørgsmålet om alt og intet, meningen med tilværelsen og alle ultimative spørgsmål når ...
	Man vil gerne undersøge samfundsmæssige fænomener på humaniora. Men at slutte fra at man undersøger og inddrager naturvidenskab og sam-fundsfag, er ikke ensbetydende med at deres metoder også hovedsageligt skal anvendes. Her ligger vi under for mid...
	Ad notam: I antologiens kolofon optræder foregående forskningsministers (åbenbart) nylige lovkrav om at forskningsudgivelser skal være skriftligt vurderet og godkendt for sine videnskabelige kvaliteter af en kollega på ph.d.-niveau. Tilføjet et tjek-l...
	Udsagnet: >Du bygger grøfter, skyttegrave og skranker<, er det sædvan-lige ukritiske mantra fra hybridteoretikeres side, for at søge at lægge låg på kritik, dog kan virkeligheden og sandheden epistemologisk set, ikke inklu-dere alt; (deres) relativ...
	Det forbliver en sociomatematificering af filosofien. Man er kritisk over for medier, meget vel, men hele projektet, dets grundlag, teori og metoder ligger selv på maven for samme medier og deres fulde optagethed af socio-økonomi og omegn, de kende...
	Interdisciplinære holdspillere ytrer ofte bekymring over at filosoffer ikke er optaget af andet end filosofi. – Den sender vi lige videre til angloamerikansk filosofi: analytisk og formal filosofi, som må være adressaten, de er lutter optaget af egne ...
	Selvom nogen måske vil indvende at jeg skam da også anvender dele af den analytiske filosofi indimellem, må repliceres: nu er logikken jo langt ældre – logos er i spil; grækernes.
	Men ingen udveje. Netop filosofien må hele tiden udsætte sig selv for grundlæggende indvendinger, som har en særlig vægt i fornuftens grænse-regi. (Dieter Henrich: Når værker kommer til verden. Om filosofiske indsigters genese. (2011). Philosophia, Aa...
	De u-censurerede uskikkelige nyheder:
	 EU antager at skulle have brug for 50 mio. migranter til ældreplejen o. lign., pga. demografisk nedgang. Forekommer våset: Unge muslimske mænd til SOSu? Næppe.
	 Klynkekultur? Sunday Express melder om at ’flygtninge’ i Berlin kræver penge. At EU uofficielt arbejder på at udbetale over 5.000 € til alle flygtninge per næse, hvis de rejser hjem – det skal jo nok få strømmen til at aftage. Not. Det er åbenbart o...
	Samme avis udmelder den 8. sep. 2015: nu over 4.000 IS-militser i EU, baseret på samtaler med menneskesmuglere.
	 Ortodoks rabbiner sutter blødende smådrenge på såret efter omskæring, med herpesmund, melder News 12: Efter at tre babyer har pådraget sig herpesin-fektioner, hvoraf én angiveligt døde deraf i 2004, blev New Yorkerrabbineren, Yitzchol Fischer af Mon...
	To be proud
	Black pride = opposite white aboriginal pride = red pride = redneck pride = pink pride = pussy pride? = Femi pride = non existing white men’s pride = albino pride = colourless pride = transcendental pride = no pride = what’s to be proud of – being bor...
	AP / AT – grinagtige sammensætninger for hhv. almen sprogforståelse og det almene studieområde på stx. I folkeskolen fortsætter trenden: UVU for understøttende undervisning, der i nogle skoler forkortes til UUV og UVV. Det giver jo ingen mening. – AP ...
	Det har nu udviklet sig til, at kun hvis du kan spille spade eller har danskfag på beviset, bliver du ansat; altså enten være en ([faglig] spade) eller spille på den. Man kunne ligeså godt have spurgt: ”Kan du spille den af på en sce-ne?” Er du et får...
	Hvad skal vi med regionspolitikere: Apropos C.H., tilsyneladende en så-kaldt systemsyltesnyltemester, der har taget sine pampøse regionsuskikke med i tinget. Spørgsmålet er om hans spindoktor blev underbetalt – rådgivet bli-ver CH tilsyneladende ikke....
	Internetkollage med holdning og regnefærdighed, september 2015. Personens identitet sløret. – Hvem kan det mon være? (Ophav ukendt).
	Efterår 2015: Jeg har fået oversigten over ’Magteliten’ i Dk. i hænde, listet til 423 personer, offentliggjort foråret 2015 af Politikens Forlag. Man baserer sig på data fra 2010-15, og udskiller for 2013 de 423 personager, der skal have mest rækkevid...
	Problemet er bare, at man lutter baserer sig på netværksteori (Bourdieu, Latour o. lign.), er fuldkommen resistent over for tankens magt, og at penge ikke nødvendigvis er magtfuldt; medier (DR, presse o.a.) er knapt nævnt – hvorfor? De første der m...
	Der er nogle indledende fejlkilder man burde have haft sine forbehold over for, ud over de som noteres side 21, bl.a. at sådanne listninger blot kan være øjebliksbilleder: Dataene man baserer sig på er indhentet i form af computersøgninger på inter...
	Man mangler i det hele taget en definition af magt, sætter den i forbindelse med penge, indflydelse, der fører til flere penge. Man henfører det til at kun de, som har rækkevidde og samtidig er beslutningstagere, er de mest magt-fulde. I virkelighe...
	Hoffets repræsentanter ligger som hhv. nr. 42 (hofmarskal, Ove Ullerup), 74 (kabinetssekretær, Henning Fode, Royal Court), 84 (Mary), 94 (Mar-grethe), 110 (hofchef, Chr. Schønau), 151 (Joachim), 160 (ceremonimester, Chr. Eugen-Olsen), 161 (Henrik),...
	Når det endelig kommer til betegnelsen ’elite’, udvalgt, så må det ledes tilbage til det fremmeste (udvalg), det kan velhaverkredse sjældent selv hverken bestalte eller gestalte, blot opkøbe, reproducere eller lease. Det fremmeste inden for det men...
	Etymologisk føres elite tilbage til latin, exlegere, udlæse, eliten var de, som kunne læse, læse tekster filosofisk, ellers går det i fisk – men eliterne i dag kan ikke læse, kun tal.
	Næsvis filosofi
	Bliver spurgt af en kollega om jeg underviser i næsen. Nej, svarer jeg, jeg underviser ikke i næser, jeg uddeler næser.
	Jeg har bemærket at jeg intet nag bærer når for magtfulde (svinerværdig-heder) er blevet afsat. I afsættelsen, faldet og fornedrelsen – halshugningen om man vil, ligger tilgivelsen. Alt andet er naivt og dumtosset ungdomme-lighed. Her tænker jeg ikke ...
	Hvad det angår, er jeg mosaiker: lige mod lige, tand for tand osf.
	Jeg hedder ikke Father Theresa.
	”Der er 1 til hver!”, hedder det inden for dating- og kærlighedsbranchen, med de sædvanlige fraseringer. Næh, bliver svaret: der er 1.000 til de smuk-ke, millioner og atter millioner at vælge imellem for alle de grimme, mens resten henlever i solitær ...
	Nåh, okay såh, der er måske en promilles chance (endnu), men det kræver i hvert fald også promiller – i pigens blodbaner. I virkeligheden er hunkøn-nets psykologi stadigvæk evolutionært-emotionelt indrettet efter at blive erobret, som (angiveligt) i u...
	Pol Pet? Morten Storms angivelige agenthistorie i Mellemøsten skal filma-tiseres: Agent 007 centimeter … tænker jeg altid om uselvstændige efterret-nings-agents, der handler efter ordrer; købmandsordrer, agent henføres til handelsagent. Mel din egen o...
	Magtens alt for magtfulde folk med indflydelse på undervisningsområdet for året 2013, efter fordelingen i Magtens Elite (2015):
	 Jens Oddershede, rektor, SDU (nr. 16).
	 Erik Jylling, [tidl.] formand, AC (nr. 18).
	 Stefan Hermann, rektor, Metropol (nr. 39).
	 Niels Gotfredsen, direktør, Moderniseringsstyrelsen (nr. 225).
	 Niels Egelund, direktør og prof., DPU, AU (nr. 240).
	(Nærmere om de pågældende i Filosofinæse).
	Jeg bemærker at Th. Rømers yndlingsaversioner: Jens Rasmussen og blandt andre Lars Qvortrup ikke er med iblandt de 423 i toppen, og dog er de magtfulde inden for undervisningssektoren. Ikke kun i udvalg og i kraft af ansættelsesstatus. JR sidder og...
	 Bogholderisystemet (antilæringen) afholder sine årlige: Årets Lærer.
	 Eleverne stemmer, men mellemlederne har sat præmisserne: gode evaluer-inger = høje karakterer, lav undervisning.
	 Dårlige evalueringer = god undervisning, lave karakterer, i forhold til et småligt bogholderi.
	 Meget dårlige evalueringer = superundervisning og høje eksamenskarak-terer = lav karakter i taberlederøjne.
	Lars Qvortrup udtaler at man blot bør udtale sig om det man er ekspert i og al ’viden’ og dannelsesviden er jo blot kontingent, så hvorfor klapper de ikke i, kunne man med Rømer ofte ønske; konsekvent tænkt, burde de rette-lig fremover være tavse som ...
	Jeg går derimod redeligt ind for den sorte skole – hinsides ansigtsfarver. Hvorimod Luhmann kan sammenlignes med Lehman (Brothers) = en boble, der kollapser.
	Når folk (fx Egelund o.a.) til gengæld hævder, at nu skal alle (slags) lær-ere bare holde kæft og begynde at arbejde, så henviser jeg roligt til Rømers udsagn: NEJ-Hatten er skolereformen, ja-hatten er et nej til den, og ja til grundig undervisning...
	Som en besindig kollega har konstateret: ”seminar er blevet ensbetydende med administration + bløde værdier” = tidsspilde, på en manipulerende (og manipuleret) ledelses præmisser.
	Dansk hjemstavnsfilosofi langt over kanten, kantet, kikset og kuldsejlet:
	Danske filosoffer op til omkring 1960 kom hovedsagligt fra København C og Frederiksberg. Siden har de fået tilgang fra Aarhus-, Odense- og Roskil-deområdet samt Nordjylland (Aalborg). Men sjældent til det bedre, hverken før eller siden.
	Emaljen er en pansring, der evolutionært er blevet arvet efter fisk antages det i dag: Vore tænder kan evolutionært angiveligt henføres til fiskeskæl. Så må det være derfor nogen stinker af fisk ud af kæften.
	Skæl, fjer, hår – andre tænker kun på og med (en) fjer (på): Husserl kunne kun tænke med en fjerpen i hånden: han anvendte begge hænder, samtidig – påstås det. Men det er nok ikke muligt, formentlig har han haft gang i flere tankerækker samtidig, ford...
	Hvad jeg med jævne mellemrum burde have sagt: Det lader ikke til at du nogensinde har bestået en logikeksamen. Nåh det har du, jah vel så, men så har du tydeligvis ikke forstået, det du har bestået.
	På vindergangen
	Daniel Kahneman og Amos Tverkys test – 15 kvinder (9) / 45 kvinder (27): Lille og stort hospital: Hhv. 20 % vs. 6,4 % er blevet foreslået som resultat på spørgsmålet: på 1 dag fødes mindst 60 % flere drengebørn end piger. I snit 50 - 50. Hvilket hospi...
	Bliver det til talmanipulation hos Detektor, den 10. sep. 2015? Logisk er det lille hospital svaret, men logisk set vil flere tillige føde flere som empiri-en viser, hvorfor det ikke behøver at gøre en forskel. Svaret er snarere, at det kan vi ikke...
	Sorte tanker
	Når man flytter på landet: Morten Korch-romantik? Nej, frisk luft og lys, rum og plads, økologi og såmænd i retning af arkitekturens hotteste byggeri, HUF-Haus: typebyggeri, men i luksustræ og glas, begyndende ved 5-6 mil-lioner kroner, idet det samti...
	Mottoet carpe diem, der blev en floskel efter Dead Poets Society-filmen, går tilbage til Horats, anden del af sætningen bortretoucheres ligegodt som regel: tillid til fremtiden. Romerne tillagde det optimisme hos handelsstand-en – spil på væddeløbsban...
	Det eneste sted, der ikke må herske monarki, er i etatens top: kongehuset. I samfundet hersker monarkiet naturligt og betænksomt: forældre over for børn, lærere over for elever, juraens udøvere, politiet, over for trafikanter og fx tyveknægte, og virk...
	Immanuel Kant nyder ingen respekt for individet, blot for den, som slavisk følger reglen.
	Dødsstraffens æstetik? Readymade-væginstalla-tion ophængt under loftet i cirka 10 meters høj-de. MOCAK, Kraków. (Foto: UH).
	Under ærkehertug Friedrichs hær blev der bygget 11.400 galger til samme brug. Ifølge and-re kilder 36.000 stk. Om en løkkes udseende på en galgestok: Af livmoderstokken er du kommet, til livmoderstokken skal du blive, hængt.
	Et moderne caseeksempel: I Holland var man i år indigneret over henrettelsen af seks narko-smuglere i Indonesien. En hollandsk diplomat ytrede: Det er ”en uacceptabel benægtelse af menneskelig værdighed og integritet.” – Hvad fører narkomani så til?
	24. september 2015, Eid/eat
	Danmarks mulige fremtid: Gå til Den Røde Plads på Nørrebro (Kbh. N) – og se kødranden af muslimer, kanske til-trukket af det blodrøde underlag; halalslagtning ved højlys dag, i alle aldre, som åbenbart hverken skal på arbejde eller i arbejdsskole (...
	Tjek det ud – der var kun ét ”hvidt” fjæs dén dag (mit), som i Brooklyns gadebillede for et årti siden, kun brune ansigter, og inde i butikkerne, kun hvide ansigter, ansigter, der arbejder. På gaden blev jeg mødt med kom-mentaren: ”Hvad fanden lave...
	”Gymnasty”
	I Iran kan man kun se hvert andet ansigt. På nogle iranske tv-kanaler, ca-moufleres sportspiger, fx inden for atletik, springgymnastik, svømning og tårnudspring. I sidstnævnte dækkes den (næsten) afklædte pige fra top til ankel af en rektangulær sort ...
	Krig er da befordrende for noget:
	1. verdenskrig: Krig og krise: Tysk skolepjækkeri: 1914: 15 %, 1918: 40 %, 1920: 54 %.
	2. gang: Et moderne forslag fra 40’erne. Kød- og fedtløsedage: på tirsdage og fredage under 2. verdenskrig i Tyskland.
	Anden Verdenskrigs tyskere blev nærmest et bevis på de tendenser 60’ernes skoleløse repræsentanter Ev. Reimer og Ivan Illich, mente vokser i takt med skolegangens længde: asociale og klasseforstærkende (institutionerede) til-bøjeligheder.
	Klimaporno, antiporn-porno eller antiavlsporno
	Nedbringelse af CO2 vil redde nogle (få) mennesker, men bevirke flere andres kuldedød. En gennemførelse af Kyotoaftalen satte de forkerte para-metre til løsning af CO2-udlip, idet ambitionerne modvirkes af de selvsam-me landes befolkningstilvækst på l...
	Copenhagen Consensus 2004 havde forebyggelse af AIDS / HIV som før-steprioritet. Løsningen er kondomet, effektforskellen er i positivfavør: 1 brugt $ giver fordele for 40 $, eller 27 mia. $ redder 28 mio. menneskeliv ”fremtidigt”1F . I reelle tal a...
	Man må undres igen og igen, atter og atter: Samtlige internationale miljø-aftaler og CC’s opgørelser har alle uden undtagelse ingen forslag til hvad der kan gøres ved problemkernen: befolkningstilvæksten.
	Pensionistporno. Pensionero pjat:
	Tyrannistpresset om flere og fler’ socioer til plejebranchen forekommer idi-otisk. Pensionistmotion, nu. De ældres celler er i forvejen så små, at enhver vil ønske at undgå sidste stop, inden jordfæstelse / kremering – afbrænding. Tilbage til 60’ernes...
	Løs boligproblemer for asylister: send fanger og tosser til Mellemøsten og Nordafrika, luk asylister ind i fængsler. – Bytte bytte købmand, aldrig bytte om igen. Bizar? Nei(n), Bazar.
	Omsorgsbranchen: Hvem tør i dag arbejde i en vuggestue, børnehave, som sygeplejerske eller plejer på et alderdomshjem, med risiko for at blive ud-råbt til englemager eller pædofil.
	Gentagelsens ubehag, 30. sep. 2015, Auschwitz-Birkenau (Oświęcim):
	Er for anden gang i Auschwitz, efter 13 år. Pr. 1. januar 2015 har man her, i lejr 1, indført krops- og bagagescannere – værre end i polske lufthavne. Nu kan de gæstende føle hvordan – blot tilnærmelsesvist, de ankommende fanger til Auschwitz i 40’...
	Jeg overværede en pervers ungdoms-prank, eller nazi-happening om man vil: Jeg havde set en gruppe unge mænd – soldaterlignende korpusser og maskinklippede frisurer – gå grinende rundt i lejr 1, hvorefter én begyndte at tude, højlydt, i lokalet hvor jø...
	Man kunne selvfølgelig også mistænke at den grædende var ansat af ’in-stitutionen’ Auschwitz, som en slags kommercialiseret fernis, nu hvor be-styrelsen af stedet har taget konsekvensen (?) og/eller også selv er gået linen ud og har industrialisere...
	Perverst, uanset etisk observans (eller sociokulturelt-emotionelt stade) er det at pisse på gravfreden og etiketten på stedet. En ret som kun de overlev-ende kan tillade sig at omgå eller vedgå: nyligt har overlevende og deres slægt danset og sunge...
	I Kraków og omegn bemærker jeg (atter, som for 13 år siden) alle de sym-patiske ansigter; ikke ét skulende fjæs – hvor mange byer og lande kan ind-fri det? Jeg kender ikke andre, så skal man (vel) til isolerede øsamfund.
	* Det er interessant at rigspolitiets konfiskerede pubessamling forsvandt sporløst fra arkiverne. (Jf. fx Maxima amoralia).
	** Afklædningsproceduren er en tanke J.J. Thorsen indførte på skrømt over for jour(a)nalister, der higede efter at være med på en kigger til optagelserne af hans (nøgne) Jesusfilm. Så har man for øvrigt den øko-P-film, der sætter den i grunden endnu m...
	Også nazi-rovets efterladenskaber: kufferter, Auschwitz, th.
	Nazi-inspiratorer? Fritz Haarmann (1879-1925), den tyske massemorder udtalte: ”Et menneske er ikke meget. Et par taskefulde kød”. (Når fraregnes væske og indvolde, som han skyllede ud i toilettet). Børn fylder endnu mindre. Nazi-takseringerne: >Kle...
	Begyndelsen af oktober 2015. Statsministerens spørgerunde ved tingets åbning: ”Enhedslysten” (LR). De har lyst til at give penge væk til hvad og hvem som helst.
	Naivist, få pisk, er blevet tidsåndens ny fordring.
	Spild af dine penge: Dagens idiot. En Odenseborgmester, omk. 5 medarbej-dere til Cannes for 45 møder over 3 dage = ½ mio. kr. afrundet: 5 møder per dag, samme partnere, der også mødes i Odense, idet talrige møder kræves for at lande aftaler; forrykt p...
	Rejsekortet: koster 5 milliarder kroner at drive, dobbelt så dyrt som hvis man havde bevaret klippekortet.
	Skadefrokost
	Sikke de hyler når det går op for pamperkøbenhavnere og nordenbys, at pamperpladsen flyttes udenbys – pendling eller familieflytning, ligesom alle fra provinsen har oplevet når deres arbejdspladser lukker og flyttes til ud-landet eller større byer; pe...
	Minsandten om ikke skolereformen nu kaldes et opgør med NPM i New Speaket version ved departementschef Jesper Fisker (UVM): ”NPM er op-taget af inputtet, reformen optaget af outputtet”; som om der skulle være forskel på det ... Hvis outputtet ikke pas...
	Medio oktober: Flere u-censurerede nyheder:
	13. okt. 2015. Tidligere sundhedsminister T.L. ønsker den jødiske stat ned-lagt efter granskning af et foto tilføjet palæstinensisk tekst. Man kunne øn-ske grundig kildekritik hos sociopolitikere: teksten melder om en ung palæ-stinensisk piges stening...
	Akademikerkultur:
	o Vi (grækere) er gået bankerot for længe siden, det forstår ikkefallenter ikke. (Kavafis til Forster).
	o Alle folk er bander og alle sprog er argot. (Agamben).
	o Alverdens onder kommer sig af at folk ikke kan finde ud af at blive på deres værelse (Pascal, Tanker § 139). Folk kan ikke finde ud af at sysselsætte sig selv, de pattebørn.
	o Islam har overtaget en institutionel form fra de kristne. Titlen ayatollah er først fra det 19. årh. Ganske vist var Khomeini modstander af vestlig musik, undtagen marchmusik.
	o Der er større forskel på læg og lærd, end abe og et menneske (Erasmus).
	o Rødhætte og røde revolutionshuer: Den røde hætte er et symbol på den første menses (ifølge Bruno Bettelheim) – de er stadigvæk børn.
	o Tja, KR kaldte en Fog for Fuck, ”Mogens Fuck” (RUC-rektor M. Fog). Det er dog blevet overset at der også er en tredje Fog: B. (født Fog) Corydan. Tillige med de op imod 1.000 medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen, der må være der endnu – det foreko...
	I et interview fra 2014 (v. T. Thejsen & H.B. Jørgensen til Lærernes kampe – kampen om skolen) afsløres det (igen) at BFC intet har lært og intet aner om undervisning: kvalitet i undervisningen hænger ikke sammen med flere mandetimer sammen ...
	17. oktober 2015. En udsending fra det muslimske Spanien, Ibrahim Ibn Ya’qub hørte sang i Slesvig: han beskrev det som forfærdelig hundeglam. (Qazvini: Kitab Athar al-Bilad. F. Wüstenfeld (red.), Göttingen 1848. Refereret efter B. Lewis, ibid., 169). ...
	Københavnerproblemer: Det kan ikke angå andre hver gang en lört lükkes.
	Når jeg taler med religiøse personer, savner jeg som regel bevisførelse for miraklerne, guden, frelserstatus og profetierne m.v. Forleden gik jeg så vidt, at jeg kun kunne godtage bevisførelse for en Gud hvis samme Gud, der både (skulle) kunne skabe V...
	Guden = ateist, psykopat eller tøsedreng? Og guden har ingen humor, und-tagen de græske.

	uc3 (2016 - 1)
	Når nogen støtter monopolet eksempelvis igennem en fiktiv person og bank-direktør, Varnæs, som beskytter det bestående hykleri, der kneppede sekre-tæren ved siden af (hustruen) og forsøgte at tvinge til abort, samt lod sig tyran-nisere af konen derhje...
	I 2014 var anmeldelser af vold steget på Sjælland, BIF- og FCK-drengerøve kan tillægges ansvaret: Efter nyeste statistik for årets første tre kvartaler, har tre Brøndby IF omegnskommuner overtaget top 3 (Glostrup, Albertslund og Brøndby), med Københav...
	Om attentater: ”trist eller terrorist” (A. Holm, 24. feb. 2014).
	Jeg er fuldt enig: religion er en virkelig ”narresut”-ter!
	Når mindre klaner samles i storriger, Ægypten, Kina, Indien, Persien, Hellas (Alexander), Byzans, Rom, osmannerne, Frankrig (Napoleon), Tyskland (Bismarck, Hitler), Storbritannien, USA, USSR, EF/EU, osv., antages land-ene at være blevet store, indbygg...
	o Hvorfor betaler medicinalindustrien ikke for deres egne fejl? Selv det private erhvervsliv nurses af staten – hvorfor dog? Staten betaler for alle patientklager som gives medhold.
	En voldtægt – kan man læse Kierkegaard med Jørgen Sonne
	Vanskelighederne er indlysende: anticipation i tid og sted og brug af moderne begreber og kategorier på en ældre tid, anset for mere primitiv. Spørgsmålet er om ikke det står i et omvendt proportionalt forhold når der er tale om visse filosoffer. I de...
	1. ’så vi i bedstefars store lægebog – blad på blad om frugten på godt og ondt: De nøgne damer i sære positurer, hidsende hvide bid for barneøjne; Slangen rejste sig, sitrede under os’.
	2. ’Vi plukkede frugterne på evig død i bogens urskov, alle mulighederne plant-ede i Haven her: Rachitis, lepra – kælderkartoflers skud, snemugnende pærer –’
	3. ’små elskere, med klippeklistre fingre; vi så: I spejlede organers kapsel, og åre-net slog ud – blå, røde træer – hvor vort snehvide træ,’
	4. ’skrælled dameskind, om fosterets mandarin. Over skabilken-blik, under maveøje,’
	5. ’Andre hang ved i de brægende gudinder med malke-barerne forpå:’
	6. ’Vi voksed ud til fulde Foldemænd; anskuende vor navle, incurvati,’
	7. ’Gynget, berendt, du Vældige, bryd frem (..) sejlende ø (..) Vor ø sank’.
	Ad 1-2: Udgangspunktet er udforskning, at undres og vide: den ’store lægebog’ re-præsenterer viden, både viden og værdier (moral), med henvisning til kundskabens træ, Livets Træ i Edens Have [’Haven’] (GT). Bladene i bogen og om frugterne af-slører nø...
	Ad 2: frugterne = viden om forskelligheder og sygdomme – Rachitis, lepra, hhv. engelsk syge: kældermennesker, mens spedalskhed: mug. Man var bekendt med symptomerne på Kierkegaards tid. Kanske træffer de Kierkegaards sygeproblemer (se Sørinsk sex).
	Ad 3: Blå, rød, hvid erektion (blodårer og sved-klister). En dobbelthed Hejlskov Larsens måske lidt vel uskyldige klippe-klistre-karton for børn ikke helt rammer (118). Hvor end man ser hen, er Kierkegaard og hans pseudonymer optaget af køn, læs: sex,...
	Ad 4: På samme vis henvises her til afklædt dames fødsel, vulva-øjet, ikke SHL’s navlehenvisning hos samme kvinde (122). Skabilken kunne være et fosters (grimme) ansigt, der kigger ud af det kvindelige skød (v). Kierkegaard anså sig selv for en (fysis...
	Ad 5: Amning. SHL udvikler her en hel kritik af tidens mælkebarer (125) (som fx i A Clockwork Orange). Barm og hjerte = barmhjertighed; Kierkegaards officielle hovedinteresse.
	Ad 6: SHL foreslår her pubertetsudvikling og navlepilleri (incurvati = krummet indad; erigeret minilem og en skævert forekommer mere berettiget. Kanske Kierke-gaard led under en penitær skævert, som en sprællemand (foldemand), der ikke fysisk formår a...
	Ad 7: På ligervis bliver det henvisning til pubertære potensproblemer tilslut. ’be-rendt’ associerer SHL til beride, beligge, kanske samleje under svangerskabet. (129). Det erotiske forekommer plausibelt, men erindringer under egen moders svanger-skab...
	En ulykkelig kærlighedshistorie: ”Kristus”. Classical Art Memes foreslog på FjasBog den vedføjede tekst, der i Kierkegaards tilfælde kunne læses som et R: Røv eller Regine? (Tjek ”Sørinsk sex”, det bliver ikke uden en mine).
	Her kunne også foreslås dobbeltheden, at Søren bliver til Soren (fra satans-engel, falden engel, til kastratisk, umandig sorine ≈ impotens), så har vi hele udgangspunktet for Søren Kierkegaards liv: sygehistorie som dreng og præ-misser for hans filoso...
	Så man kan altså læse Kierkegaard med Sonne. Følger man min beskrivelse i Sørinsk sex vil det give mening og samtidig være en komplet voldtagel-seslignende læsning af Sonnes digt, anakronistisk og alligevel eksemplifis-tisk, hvor end Sonne aldrig vill...
	Disciplin er afledt af discipel, som har en religiøs oprindelse og som siden ledte til biblioteker og universiteter – det er vel de eneste blivende goder fra religionerne. Undervisning har altid været en besværlig metier, eller kon-flikten imellem vid...
	I 1966 når en samtalekreds i GL frem til at en 3-årig gymnasieskole bør opretholdes, efterfulgt af en supplerende 1-årig studieskole indbefattet filoso-fikum. (Jf. GL’s debatmøde, feb. 1966, indlæg og debatreferat i GS, 1966, nr. 14). Det forblev d...
	Så de triste nyheder
	 Jo mere usandsynlig en oplysning er, des mere oplysningsværdi har den. Ifølge C.E. Shannon.
	Og, udebliver du fra min fødselsdag, trækker jeg dig i skat.

	uc3 (2 del)ny
	Jægere: ”Jeg dræber, derfor er jeg” (sagt om Schmitts fjendekategorier).
	Et ungt menneske på 38 efterår har – tykkes det – taget sit liv; det må jo re-spekteres, ingen kender tilsyneladende omstændighederne. Han kan have været syg i gerningsøjeblikket eller strengt taget endogså have tænkt paradok-saliteten: Jeg har så tra...
	Et af hans bedre udsagn deles flittigt på nettet. Det går nogenlunde sålunde: ”Når liberalister tænker på andre, så tænker jeg, ja ja, når de onanerer!” (Holger 2). Den er jo ikke ligefrem ”onanymiseret” (M. Skovbo), og forbliver vel en stereotypi....
	”Den narcissistiske tragedie” noterede C. Mortensen. Tragedie henviser til det græske Trauma, sår – traume – på latin gengives det punctum.
	Vor tids uddannelser: Shoppe-, soppe-, stoppeuddannelser – det bliver vel nok dybsindigt, eller, dybt som en vandpyt. Hvorfor ikke i stedet mobbeuddan-nelser, det kan man lære noget af. (Se Filosofinæse).
	Negernes Europa (= EM/EU):
	Når umådelige rodehoveder forarges over et dansk politisk partis sammen-ligning imellem mørk hud og islændinge, forbliver det hysteri. I stedet burde man være forarget over at hvide frontløbere (centerforwarder) scorer kassen på sortes hårde arbejde i...
	Dertil skal siges at ’brune’ også gør sig bemærket udi sort røg og at det gælder flertallet: fremtidig og nutidig asylantkrise er import af storrygere, der vil komme til at lægge beslag på sygehuse, psykiatri- og andre lignende socialkontorer. I Sy...
	En gammel pointe forbliver Bismarcks udsagn om at enhver, som siger ”Europa” (læs: EU), er en stor fed løgnhals. Måske det bedste forslag alligevel vil være et EU-pålæg om: mere rygning til befolkningskontrol. Det tynder så fint ud i rækkerne. Det ...
	9. juli 2016: Måske Gunnar Iversens gamle ’onde’ matematiklærer havde fat i den lange ende alligevel, når han til GI’s store fortrydelse yndede at kalde samme til tavlen: ”Nå, Iversen – mere sen end iver!” (GI: Den indre svine-hund. NNF, Kbh. 1987: 44...
	Storbritannisk: På ganske kort tid lykkedes det TS at fucke briterne op, tænker EU-folk i dag, kan jeg tænke mig. Der går nu rygter om at hun tager Schweiz næste gang.
	Nej, Danmarks grimmeste ord er ikke hverken italsætning eller italesætning, derimod ’socialkammerat’ stærkt forfulgt af pamperine (m/k); betegnelsen er ikke så udbredt, jeg har lige opfundet den (for et par år siden). I virkeligheden betyder det det s...
	11. juli 2016. Sorte Eder (og forbandelser) vandt EM i fútbol, og det er i ord-en, hvem kan være utilfreds med det?
	12. juli 2016: Lort på væggene eller vægten
	Ifølge et opslag fra AlmenBo i betonghettobyggeriet Fjældevænget i Aarhus (hvor YH er opvokset), er det ikke tilladt at henkaste afføring i opgangene, underskrevet Gårdmanden. 1 - 0 til gyllemanden! Det affødte en række parti-forslag fra Aein Amrip...
	Endelig gårdmanden: Al skidning foregår hugsiddende på marken, bybønder – er nogen svin.
	Barthes konstaterede at han på landet elskede at tisse i haven og kun dér, straks ville han vide hvad det betød. (RB, Af mig selv: 164). – Roland, det betyder flyt, fra storbyen. Skæbneironi blev at han omkom kort tid efter en bytrafikulykke. Jeg tænk...
	– Roland, skulle være flyttet på landet.
	Når nogen i dag siger ”Horkheimer-Adorno”, tænker jeg på et foto af de to til et velbesøgt frankfurtermøde i 1967 (Frankfurter SDS) på baggrund af en kridttavle hvorpå står: Rauchen bitte Unterlassen! ”Undlad venligst røg!” (Foto ved Barbara Klemm). J...
	I en ældre tid fik man 5 dage i kachotten for at ryge på en skoles grund (!).
	14. juli 2016: Udlignet eller udleet
	ZS lavede i det mindste, forsommeren 2015, en let udligning igennem et grin imod M. Henriksens danskerdefinition = at dans(k)e om juletræet. Nej nej og atter nej, dansen er en frugtbarhedsdans, ikke en kristen skik. Hvad man er, er og kan ikke defi...
	Og så selvmålene på selvmål, på ...: 70 % ufaglærte på det danske arbejds-marked, giver langt over 75 %’s uduelige pattebørn i den totale population – hvad giver det: Det giver ønsket om at folk lærer at passe sig selv. Ser det muligt ud med flere end...
	Måske man skulle forbyde ægteskaber imellem uduelige mennesker: Ar-bejdsløshedsapartheid, nu igen? Til gengæld aldrig raceadskillelseslove som eksempelvis stadigvæk i Alabama imellem ’farver’ og ægteskab; absurdistan.
	15. juli 2016. Klogt sagt: En familiefar siger i S-toget: ”En klog mand sagde engang ... [det var et Kierkegaardudsagn han derefter fremsagde]. Hvorefter den lille datter hånligt svarer: ”Det lyder dumt at sige >En klog mand sagde engang ...<” – Nemli...
	Ser Anne Regitze Wivels Kierkegaardfilm fra 1994. Mest på bane er en ung Joakim Graff og en yngre Johannes Møllehave. Sidstnævnte har været irriter-ende afbrydende og egotistisk ”møllesten” for diskursen i de dage på Testrup Højskole – han kender inge...
	Skal man give Adolf Hitler hånden?
	Der er nok ikke mange der ville gøre det i dag (om de fik muligheden). Men skal man så give hans kopi hånden? Han inkarnerer jo samme AH. Det gjorde daværende Bundespräsident, Heinemann (jf. håndtryksafbildende foto hos Rolf Hochhuth i Nietzsches Spaz...
	Så var der spørgsmålet om Eva Brauns skyld eller uskyld. Tja, var det ikke nok at hun ejede en lampe overtrukket med huden fra en henrettet jøde fra en kz-lejr? Så kan man bedyre uskyld nok så meget og lade sig fortælle at lampe-skærmen stammer fra et...
	Aldersracisme
	Det er værd at notere sig ”revolutionsheltes” alder: som regel har de været omkring tredive år (Jesus, Muhammed m.fl.), i moderne tid var Det 3. Riges håndlangere i snit maksimalt tilsvarende i 1933: Goebbels 35 år, Bormann 33, Himmler og Frank 32, He...
	2 kilometers menneskepløjning:
	Atter en gang. Denne gang hovedsageligt børn, kvinder og turister; de mindst opmærksomme: pt. 84 døde, flere hundrede tilskadekomne hvoraf 50 alvor-ligt. Måske chaufføren har tænkt: turistterrorister, død over dem, medens han skal have plaffet løs med...
	Det er skurrilt at nogle (kvindedanskere) kværulerende storbrølende har undret sig over at myndighederne i Frankrig ikke havde fremtryllet ”tanks” til festlejligheden, sådan ganske diskret, à la: velkommen til krigsfesten, den hyggelige familiekoms...
	Med 6. millioner muslimer i Frankrig, bliver det mere og mere aktuelt pinligt. Ved attentatet i London, den 7. juli 2005 hvor 55 døde, 700 blev skadet hvoraf 150 alvorligt, noterede B.M.H. i et læserbrev ”Utak er verdens løn”, her i referat: Vi lader ...
	Med tanke på Algeriet harmes mange, mand som kvinde i sort forklædning fortsat over året 1960, hvor alle algeriske kvinder skulle aflægge burka eller sløret foran den franske fotograf Marc Garanger (f. 1930), så han kunne dokumentere hvem de var in...
	Når den muslimske kultur samtidig i dag præsenteres for en regning ved fremførsel i ’forklædning’ (burka), pt. 6.500 £ i Schweiz, tilmed 8.000 £ i en enkelt schweizisk kanton – kan man tænke sig til hvad de ’tænker’: ’hvide’ ludere, vil have luderp...
	Vanlige dårlige nyheder, bliver det til gammelnyheder?
	17. juli 2016. Det er blevet hævdet at 14. juli-gerningsmanden, ”Muham-med”, ikke havde været muhamedaner. Det giver et logisk problem
	– regner de den selv ud?
	19. juli 2016: Anmeldelse af en anmeldelse af …
	Man har tilsyneladende allerede glemt alt om den unge pløjemand, ikke mindst hvad man egentlig fejrer i Frankrig, den 4. juli: Stormen på Bastillen 1789 var kampen imod tyranner = henrettelse af pampere. Her hentydes ikke til de der oprøres og ønsk...
	Får helt tilfældigt et anmeldereksemplar af Henrik Dahls Den kronologiske uskyld (1998) i hænderne. Der står Ejvind Larsen på første side og hans sammenfatning af forfatteren: ”fidel, glat som en ål, hæmmet, uforløst. jøde?” (Min kursivering, UH). Des...
	EL får indlagt en del hånlige ”ha ha”-er i margen, ganske vist positiv hvor Dahl får noteret om pattebørnegenerationen fra 1960-73 (som kunne være alle efterfølgende), at autoriteten er spaltet, der er forældreautoritet og så er der den statslige, ...
	Men den med ’j’ kræver vist lige en forklaring, højbelærende Larsen. For grundtvigianere som EL er sagen ganske klar, Kristus den 2., Grundtvig, aktualiserede paradis på Jord, folkereligion og folkehøjskoler; med lavundre-visning: drejebogen var sk...
	Populærsangene synger og synger, på engelsk om at ”Du” får mit ”hjerte” til at slå – som om det ikke gjorde det i forvejen – ”Du” får mig til at mærke mit hjerte – nå da da, der skulle noget til, hvad? En nøgen pigekrop? (M/K). Jeg mærkede kun mit ...
	Måske man endda kan skylde skyld på det engelske sprog, der formidler let-romantikken, alt for let og luftigt. Allerede i begyndelsen af 1870’erne spåede Jacob Burckhardt at den eneste chance – i dette tilfælde – en bog, men lad os bare kalde det e...
	Jordmenneskene kan ikke få bugt med overbefolkningskurven – det er søreme underligt. Måske man alligevel skulle sætte lid til multiresistente bakteriers popularitet i 2050, tænker fremsynede kynikere. Det er spået at Baktus vil høste over 4. millioner...
	Det er med Mencken (1920’erne) blevet gudernes højeste vittighed, at men-nesket forbliver alene i denne verden omgivet af massemængdens larm.
	Så mange hjemmearbejdende er en umulighed:
	Beklagelser over trafikstøj i dagtimerne må jo være fra arbejdsløse på statslig overførselsindkomst i hængekøjen, så de kan lukke anus, og vi andre kan hæve farten.
	Deroutik: Børnetimen: >Du må ikke sige ”negerbolle” til mig, det gør så ondt …< – Sikken gang ynk, bliv voksen, også i Afrika driller man folk voksne, giv én for underholdningen, det gør vi andre med store næser og så videre dagligt.
	Leximin: intentionen om at forbedringer først indsættes hos de, som har de ringeste vilkår, dernæst de, som har de næst ringeste vilkår o.s.f. – Nej, det kommer jo an på hvad de bedriver eller har bedrevet (drevent?) – dét er lexi-din.
	OL: Russerdopinister ved efterretningstjenesternes mellemkomst – sikken overraskelse: Njet. I nogle lande – herunder Dk. – er håndlangere dopet af partipolitik, i andre igennem politisk sportspropaganda; og det er det samme, alle er de samvittighedslø...
	Øjet ser igennem fingre, siges det, altså = tremmer; forbryderøjne, imedens englemennesker ikke ser igennem fingre; de tilgiver aldrig.
	22. juli 2016: Hvem har mest magt?
	På Erdogans 3-dagesliste over annullerede tjenestestillinger figurerer den absolutte topscorer med op imod 40.000 personer, alle tilknyttet undervis-ning. Tja, det er jo ikke nogen overraskelse for mig, men sært hvorledes man egentlig, også herhjem...
	Enhver hesteslagter bliver med (kort) tid en pamper. Bjørn Nørgaard opford-rer til at Facebook lukkes, det gør og kan enhver professor tillade sig at sige, de er jo når som helst hvor som helst sikret mediers talerstol uanset hvor banale deres budskab...
	Han ønsker at få Biedermeiergardinerne trukket for og gemme sig bag Kunstfondens sikre gyngestol (ifølge Frode Steinicke). Tjoh.
	Problemet ved Facebookopslag er at de ikke lades i ro, egen fortkommende refleksion forstyrres af seksuelle u-væsener – monstre: her kæmper moral-djævle sexdjævle og vittighedsdjævelen om sjælene og den seksuelle er den værste, for den inkarnerer d...
	Stræben eller ræben, det er det samme.
	24. juli 2016: Uni
	De færreste har været civilister, de fleste bærer uniform, burka-dresscode inklusive. I 1986 medbragte Sarah Charlesworth en simpel men fascinerende collage til en udstilling. Den medtager blot en pelikan og en burkaklædt kvinde, kaldt ”Bird Woman”...
	Punkmaver: Nogle tykke maver virker provokerende. Det er næsten som en idiosynkrasi: de forekommer at være magelighedsmaver, pampervomme uden beskæftigelse, der udnytter fordele på falske præmisser og hos hvem det kan være steget dem til hovedet – isæ...
	Så til emnet: punk – hvad har det overhovedet med støj at gøre? Antiauto-ritær konventionsløshed må være modsat: usocial, u-støjende, lydløs, ugift o.s.f. og endelig bevidst udsat, så er der jo ikke mere at tale om; ethvert jam-mer bliver da til ba...
	26. juli 2016: I Danmark går man ikke ind for dødsstraf, her dræber man dag-ligt in effigie over kaffeslabberasen og -rasen.
	Dette er min vinrøde patinatiske Chester Field Draculastol. Nu ved jeg hvor-for jeg døbte den det for nu omtrent lidt over 2 år siden – sikke drømme den giver. Denne eftermiddag faldt jeg for første gang i søvn i den, og sikken sød drøm, aldrig har je...
	Jeg skal vedgå at jeg just forinden søvnen havde læst følgende Kierkegaard-tekst sat i Johannes Forførerens mund: ”En Mythe om Qvindens Bestemmelse. Guderne frygtede Manden, derfor dannede han Qvinden, udrustede hende med alt hvad der er skjønt og ...
	Hvor skjøn Qvinden nu er skal jeg for at straffe Eder udmale Erotikerne spiser kun Lokkemaden – men fanges aldrig. Ægtemændene spise Lokkemaden ligesom Bønd-er spise Agurkesalat.”  (Papirer, 2. udg., bd. V. Vrangen og Retten, 1844: 318).
	En talende stol. (Foto: UH).
	Tekststykket skal naturligvis ikke være en undskyldning for drømmen, drøm-me kan ikke undskyldes. Jeg tror for øvrigt kun at jeg savner at læse én ting i Kierkegaards skrifter: intetsteds står at han ønskede at være neger, tværtom foreslår han at præs...
	28. juli 2016: Svaret er ”ja”, til L.H., på spørgsmålet om hvorvidt kristen-dommen er en seksuel variant, fremsat just efter at han først havde overværet Pave Frans ’slikke fodsved’ på vilkårlige muslimske asylanter, af LH kaldet fodfetich, og derpå r...
	Konfirmation, bryllup og begravelse, her er udstyret dyrest, det giver ingen mening; guden er fraværende, brudeparret er fraværende og således pengene og lige så til sidst, efter døden.
	Ifølge Kleobolus skal piger giftes når de er piger af alder, men koner i for-stand. – Det er dog en umulighed.
	”Hvorfor er du inkognito på internettet?” – Svar: Spørgsmålet er stillet for-kert, spørgsmålet er med hvilken ret alle skal vide hvad jeg foretager mig. Hvorfor er den virkelige magthaver altid inkognito? Er guden inkognito, hvorfor må jeg da ikke?
	Historien og oprindelsen er inkognito: så er det kommet frem at menneske-heden nedstammer fra en flere milliarder år gammel urbakterie, eller næsten ifølge forskere fra Düsseldorf, offentliggjort i Nature. Den såkaldte encellede organisme kaldet LUCA:...
	En enstrenget bakterielignende organisme – det var vel nok en overrask-else. Næ. Den menneskelige race er fortsat en bakterie, en smitte, der altid ”ved bedre”; grim, grinende og grinagtig: menneskeheden. Den allerbedste begrundelse for at vi nedst...
	”Her kan de indtaste deres familiehemmelighed” (DR.dk). – Dét er dog top-målet af statssnageri.
	Det er lidt komisk at et rødt parti har fremsat et forslag som på alle måder er taget direkte fra Mugge I: forslaget om at rygere skal betale for ungernes havregryn i folkeskolen. Nu kan man så opsætte cigaretautomater ved siden af øllebrødsautomater....
	Vi forsøgte samme i slut 00’erne på Sukkertoppen i Valby for AMU-, EUD- og HTX-elever, men ingen mødte, de unges ganer er skam alt alt for sarte til sund grovkost og – pensionerede lærere ville måske tilføje – har nok havre-grød øverst.
	Når samfundsfagene ophøjes til naturvidenskab og siden filosofi og religion:
	Det siges at man logisk set ikke må sætte noget apriorisk lig empiri, hvorved et apriorisk udsagn tilbageviser sig selv. Men, hvorfra ved kritikeren at først-nævnte ikke er a priori. Det synes snarere logisk set umuligt ikke at forholde det aprioriske...
	Det hævdes at det omvendte er ligeså normalt, men hvor ved de det fra, når a priori jo er det sted vi ikke kan nå, bag fænomenerne, alles og alts oprind-else, virkeligheden og den skinbarlige sandhed. Det lyder som om et logisk problem har nedsat s...
	Apple har skylden: bill Bill:
	Det er hævdet at mandlige flygtningeskarer har en langt naturligere forklar-ing: iPhonen, hvorigennem unge muslimske piger inviterer unge muslimske mænd til EU, bare for sjov, bare for lige at tjekke dem ud, for lige vide om de er ”interessante”. – Hv...
	Det barn som lægger hovedet tilbage og ler af fuld hals når Bill of Rights [Grundloven] læses højt, deporteres ikke til skammekrogen, men til operation og siden observation. (H.L. Mencken, i en lidt fri gengivelse).
	Jeg aner virkelig ikke hvorfor du fra naturens hånd er blevet udstyret med så store ører, for du bruger dem aldrig andet end til at lytte på dine egne dum-afbrydelser – forbrydelser. Den ler bedst, som lukker døren først.
	Der mangler flere forsvundne fuldmægtige i Danmark. Scherfigs klassiker er fra 1938, stadig komisk og træffende, ikke kun i beskrivelserne af krigs-ministeriets 4. afdeling, hvor man efter mange års træning formår at sove med åbne øjne, disciplinering...
	Der gives fortilfælde: om Heidegger er det foreslået at han i tænkerhytten ønskede at op-gå i væren, forsvinde helt og komplet uselvisk; dét er mod-sætningen til vor tids oppustede hanebryster – på begge hold – i vor tid kom-pletteret og udkonkurre...
	Og forfatterne: Tja, ligesom på Kierkegaards tid kompromitterer de sig selv når de præsenterer sig med hatten i hånden, rekommandationer og ’likes’, medens de jo burde vide bedre om det de skriver, ikke anmelderne, og brug-erne, i brugerprostitutio...
	29. juli 2016: Omkring 1900 var der ingen arbejdsløshed, det var et ukendt begreb, det er en nyere forkælet opfindelse, man kendte den heller ikke i oldtiden, hverken i stenalderen eller under industrialiseringens første 100 år. Det betyder at arbejds...
	Arbejdsskånsel = arbejdshånsel
	Opråb: Hvis der en én som ringer til dig fra det offentlige, så husk at spørge ham/hende om hvad hun tager sig betalt for at ringe, viger hun udenom så smid på – Press red knot! Omgående, for hun tager 450 kroner per kvarter for samtalen, selvom hun r...
	Til EL og ’rige svin’: Hvordan undgår fabriksejeren revolution? Han forærer sin fabrik til sine arbejdere, så bliver de borgerlige og alle klasseskel er op-hævet; alle er borgerlige (Pasolini parafraseret). Vatikanet forargedes i så høj grad over tank...
	– Så mangler vi bare at hvide dread-lokker bliver friserede, ellers er det ”racisme”.
	Pasolini kaldte sig kristen marxist, men man har nok anset det for værre, at han anså samlejet for at være politisk, al sex er politisk, i hvert fald udkommet deraf om ethvert barn, der kommer til verden anses for en velsignelse. Her er en ”ontolog...
	Er der nogen som vil have politisk sex?
	Når det evindelig hævdes at ’alt er politik’, så er fostrets sene egenliv i liv-moderen hinsides mest politik, næringen og fødslen undtaget. Især fødslen er mødet med håndgribelig politik, kaldet undfangelsen, barnet anses for at und-slippe fangenskab...
	Det må mistænkes at det andet statsmærke til nye borgere: vaccinemærk-erne på skulderen, kan være grunden til modvilje deroverfor fra religiøse in-stanser uden for folkekirken – de er statsfjendtlige.
	Gyllesprederne
	For retfærdighedens skyld bør alle fondslevebrøds forfinede æsteter jages ud i roemarken et årtis tid med jord under de lyserøde negle, og så kan de lemmes tilbage til luksusfolden med de fine fornemmelser, hvis de overlever, for-nemmelserne, nok ikke...
	Flertallet af vor tids røde politikere og ’poeter’, filminstruktører og alle støvsugerrockere; deres synlige og usynlige helte ville have hadet dem (Marx, Lenin, Stalin, Ho Chi Minh, Ma[v]o, Che Guevara, Pol Pot og Pio). Vor tids salon-commies kan ...
	I dag: Født til at skælde ud. Før: Født til at skælve. I overmorgen: Født til at skalle (ud).
	Frihedslængsel: Du vil aldrig kunne køre ud i friheden fra en banegård (Otto Weininger). Sporene er lagt, ikke engang når du står af toget, belægningen er lagt o.s.f. Flyt, fra byerne, træd nye veje, dét er rydning, værensvej. Ferie? Rædselsfuldt, ret...
	31. juli 2016: Fejldrømme
	Hvad brokker ungdommen sig over: Alenlange lister over studier med led-ige pladser inden for alle områder, fordi ungdomsklaphatte alle som én er søgt ind på de samme popsmarte ligegyldighedsstudier. – Kanske man skulle sværge til få og grundige gru...
	Hvorfor koster fejldispositioner og fejlpriser altid ”det hvide” ud af øjnene?
	Centrale og uudryddelige misforståelser vedrørende ”racespørgsmålet”:
	Raciale afmystificeringer
	 USA’s sorte befolkning udgør blot omtrent 12 % af totalen. I slavetiden cirka 19 %. Den ’hvide’ befolkning udgør omkring 74 % samlet.
	 USA’s såkaldte latinoer (Hispanics) udgør blot omtrent 16 % af totalen (heraf størstedelen fra Mexico; ulovligt indvandrede tæller ganske vist ikke med). I den nationale folkeoptælling tæller de med under ’hvide’, alt andet er ’racistisk’.
	 Betegnelsen negroid anvendes stadigvæk af antropologer om mennesker af afri-kansk afstamning. Siden 60’erne er også betegnelserne congoid og capoid og fra 90’erne khoisanid introduceret (hhv. om mennesker fra Congo- og Kaplandsområd-et/Kap det gode ...
	 Største vittighed iblandt sorte amerikanere må gælde for fysiologen S.A. Cart-wrights (1793-1863) årsagsforklaring på sorte slaver, der flygtede fra plantager: drapetomani; en psykisk sygdom.
	 Betegnelsen at komme i ’den sorte gryde’, har formentlig en mytologisk-religiøs forløber i vikingetiden, hvor de, som stod sidst (bagerst), ikke kunne forventes at komme i Valhalla.
	 Det er foreslået at den videnskabelige hoax, Piltdown-manden, blev udtænkt af det britiske akademikersamfund for at ’bevise’ de var en overmenneskelig race. (Fremsat i Steven A. Grasses bog The Evil Empire – 201 måder England smadrede verden på. Qui...
	 IQ-testningers meningsløshed kan ikke ’bevises’, og slet ikke igennem at teste umotiverede såkaldte ’farvede’ personer. Heller ikke igennem at henvise til at både Hitler og Stalin svinede IQ-testninger til. De skal have karakteriseret dem som hhv. ”...
	 Hertil hører også fx H.L. Menckens indsamlede amerikanerfordom, at ”enhver neger, der viser en smule intelligens, er to tredjedele hvid og søn af en amerikansk senator”.
	 På samme vis er også antiracisme blevet en omvendt totalitær-ideologisk racisme.
	 Når man i 1930’ernes Chicago i USA, lidt på skrømt sagde, at når en ”neger” anlagde overskæg stoppede tankeaktiviteten, må det sammenlignes med vores unge når de anlægger bling-bling, solbriller (også om vinteren og når det er skyet) eller en tattoo...
	 Bruce Lee havde kun én nosse, og alligevel var han ingen tosse. Når det viser sig at også Mao Zedong kun havde en enkelt af slagsen så bliver det ikke helt ualmin-deligt, og alligevel ikke almindeligt for asiater.
	 Brun er desforuden ingen farve, men en blanding imellem rød, gul og grøn, eller hvidt lys berøvet blå stråler. Mens hvidt lys indfanger alle farver og er derfor mest farvet, medens sort er fravær af farve, derfor mindst farvet.
	 Mange afrikanske folkeslag er for øvrigt mere orange end brune respektiv sorte – de smører sig ind i okkerfarve. Orange er tillige befrielsesfarven for adskillige politiske bevægelser og partier på verdensplan foruden lokaliteter. Etymologisk er det...
	 Alligevel har hvide mere tilfælles med orangutanger, end sorte har; farven. Til gengæld har begge kulører sammenfaldende karakteristika med menneskeaben Simia satyrus, satyren orangutangen. De hvide ”overmennesker” er vor tids body building-karikatu...
	 Også frugter er politiske: skal det fx være limonade eller orangeade? Sidstnævnte behøver ikke kun være appelsinsaft men fersken, gulerødder eller andre eksotiske frugter. Eller en helt 3. frugt, som denne bog; alt andet ville være kulturchauvinisti...
	 En hvid maske er til gengæld = en død; dødsmasken.
	 Sorte brødre repræsenterede en kristen munkeorden langt før det (også) blev til muslimske ’brødre’.
	 Hverken æstetisk idiosynkrasi eller modvilje over for specifikke personer er ud-tryk for racisme.
	 Mimpati: en haltende-efter-følelse, en emotionel imitation eller konstrueret dra-matisk tragedie. Scheler indførte betegnelsen. Du kan sagtens indleve dig i et andet menneskes situation uden nødvendigvis sympatisere. Han inddelte det i kompati, symp...
	 Sort humor er som regel sjovere end hvid humor, synes mange.
	 Hvid støj, har sorte bagtanker.
	 At være uden skrupler – skrupuløs – har et religiøst ophav: amoralske trusler – skruplerne angår moralsk-religiøse betænkeligheder, frygt for ikke at indfri kirke-dogmatiske læresætninger, i dag kaldet manisk religiøse tvangstanker.
	 Joseph Conrads lille roman (-novelle) Rejsen til mørkets hjerte (1899, Heart of Darkness, 1902) handler kun på overfladen om en rejse ind til ondskabens hjerte (kolonitiden i slutningen af 1800-tallet), men dybest set til den sorte mands (m/k) hjert...
	Afrika kaldtes det mørke kontinent, eller rettere det indre af Afrika kystbyerne fraset. Hegel var så sjofel at kalde Afrika uden for historisk kategori.
	I Conrads tidligere roman, The Nigger of the Narcissus (1897), ligger der også positiv indlevelse i en sort sømand bag.
	 Der ligger en grov farvediskrimination bag den børnevenlige eventyrfilm Stjerne-krigen: betegnelsen 2. leder af den mørke krafts styrker, Sith, Darth Vader, henviser til den sorte ægyptiske guddom Seth, som i sin samtid yndedes afbildet med erekt pe...
	 At slette den litterære befrielses- og identitetsudviklende strømning négritude (1920’erne) fra landkortet, for at ekskludere n-ord, forbliver en grov racial diskrimi-nation.
	 I 1868 hævdede J.H. Van Evrie i White Supremacy and Negro Subordination at uddannelsen af sorte mennesker udrydder ”negeren”. – Man dræber i al fald kon-struktet om samme ”n”. Det må tilføjes, med en oldtidig frase: >Man kan ikke vaske en ’neger’ hv...
	 ”Black power” = kridhvide negertænders kraft. Og det er genetisk diskrimination, men sådan er det jo.
	 ”White power” = sædcellens kraft.
	 ”Black power” inden for OL-sport (1968), fryser om fingrene.
	 Boksekampe imellem hvide og sorte er dada-happenings, anså dadaisterne det for: den hvide mand er dømt til at blive knockoutet.
	 I 70’erne måtte Muhammed Ali (Casius Clay) erlægge størstedelen af sine ind-tægter i skat – 91 % kaldt ”negerskat”.
	 Racekrig er ligeså meget dadaisme, som da Malcom X ønskede racerene sorte stater.
	 At det engelske ’race’ (ræs) er blevet identificeret med race er ikke tilfældigt, og at det hovedsageligt er sorte sprintere, som når finalerne i 100 meterløb, heller ikke vilkårligt, de har en overvægt af hvide hurtige muskelfibre i benene, og det ...
	 Schweinsteiger var ikke noget svin da han forærede sejren til det sorte fransoser-hold ved EM i fodbold for herrer (2016), med en håndsrækning og løst håndled; åh pyt, bare I giver lidt i byt (klar ubevidst forskydning: hvad man har i hovedet, må ma...
	 En anden kulturel kliche er den AH anvendte ironisk i udsendelsen DM i Ph.d. på DR i julen 2015/16: ”Den skallede, kvinden og negeren”, møntet på dommer-panelet, ham selv, en kvindelig professor i retorik og professor i filosofi (-bobler), RVH. Sids...
	 Også en triviel kendsgerning: Darwin skrev aldrig og sagde heller aldrig, som i aldrig nogensinde, at menneskene nedstammer fra aber, men, fra en fælles stamfader, som i tilfælles med aberne (deraf kategorien menneskeaber på dansk). Til gengæld note...
	 Da kristne missionærer prakkede kristendom på sine ’fremmede’ ’kolonier’, på-prakkede man dem en slavereligion. På samme vis har de (ofte) lysere arabere indsat sig som konger over de mørkere sorte afrikanske muslimer.
	 Jesus var neger, det står selv i Bibelen; han havde kruset kussehår på hovedet. Tro ikke på fejloversættelser. Når man historisk har afbildet sorte madonnaer, er de ikke kun blevet sorte fordi de afbildede var sorte, men også fordi materialerne even...
	 Europa gjorde sig til ’mennesker’ på bekostning af sine koloniers mennesker, ifølge Sartre. Tjoh, eller, hvid overmagt overtog anden ’mørklødet’ overmagt, og betalte for infrastrukturen.
	 Ligesom at hvide europæere fra omkring 1700-1900 udryddede størstedelen af lokalbefolkningerne i Amerika og Oceanien, vil et flertal af mørklødede afrikanere uvægerligt ’udstøde’ hvide europæere, ikke kun på biologiens område, ifølge Dar-win, og alt...
	 Modvilje over for mastodontiske menneskemasser (og horder) er ikke udtryk for ressentiment, der er jo ikke tale om ét menneske.
	 Da adskillige millioner mennesker blev aflivet i 2. verdenskrigs kz-lejre gjaldt det ikke kun mennesker, også omtrent 100 millioner bøger til fællesskabende iden-titet for de implicerede blev destrueret.
	 Hvad angår jura: går racismeparagraffen ud over sin egen definition – dén er racistisk. Injurieloven er absurd-racisme, medens efterretningstjenesters beføjelser er racistiske, terrorlove som oftest indbefattet.
	 Enslydende entydige menneskerettigheder kan af indlysende grunde ikke forenes med flerkulturer. Menneskerettighederne chauvenerer ikkehomogene ikkenationale folkeslag; er de ikke samlede nationer, bedes de forsvinde, lyder paragrafferne. Men mennesk...
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