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Forord 

 
Kærlighed har ikke nogen beroligende, revolutionær Endlösung (Bruckner & Finkielkraut) 

Kun, det alt for vovede, er det rigtige (PH) 
Den ved ikke meget om kærlighed, som ikke taler om andet (italiensk ordsprog) 
Kærlighed er en vilje, som falder på både lort og lilje (ældre dansk ordsprog) 

 

Kærlighed, er andenrangs refleksion skal jeg påstå i det følgende. Kærlighed-
en har i grunden blot ét omdrejningspunkt, som det centrerer sig omkring, det 
kan gøre kærligheden anakronistisk, sådan som Barthes indkredsede den, som 
både gammeldags og obskøn; den fikserer. Alle har vi vel kaldt en forgangen 
forelskelse for ’dum’, eller ’jeg fortabte mig i illusioner’. Kærlighed som 
anden potens over for refleksion lyder som en kontradiktion, sædvanligvis 
defineres refleksionens tradition jo som bekendt formelt set som venseelig 
kærlighed til erkendelse, deraf ’filo’, af nogle også sat i forbindelse med en 
Sophia, erkendelsesgudinde eller sandheden selv. Barthes’ kærlighed havde 
imidlertid tilsyneladende karakter af en art skyggetilværelse, af tilskuende art, 
ikke aktualiseret, da neddrosles potenserne drastisk og gradvist, medens kær-
ligheden normalt anses for at være 1. potens, førstepotent og tilstede, når til-
stedt. Gengældte følelser eller gengældelse anses ofte for at være forudsæt-
ningen, hvilket langtfra træffer. Inden for den franske amourtradition gives 
flere tidsbestemte definitioner, i nyere tid er især den ældre Sade blevet taget 
til indtægt af franskmændene1, fra Batailles kærlighedskønsorgan til Sartres 
sadomasochisme og efterkommere. I Sartres udgave en metafysisk bemægtig-
else af den andens medviden, parforholdets medværen; en egentlig ejerskabs-
kategori oprulles i Væren og intet (1943), medens fransk eftertid især har 
været optaget af Freuds konstruktive og udgrænsende polymorfi i kombina-
tion med Marx: en fælleskommunistisk tanke om at staten ejer ens røv, hvor-
for statsembedsmandskommissærer tillades, at bolle én i røvsen, uanset alder, 
tid og sted (tror de). I 1968 skrev man på husfacaderne i Paris, at begæret er 
virkeligt, det gælder stadigvæk, og fortsat med dobbelttydig facadekritik ret-
tet imod kapitalens begær. Dobbeltheden udfoldedes komplet hos Sartre: kri-
tikken gik imod uredelig tilværen samtidig med at redelig væren fordredes: 
Sartre anvendte betegnelsen mauvaise foi eksemplificeret i en cafétjeners for-
                                                            
1 Rent faktisk var Sades stil ikke ’unormal’ i hans samtid.  
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stillende leg, han kan ikke være sig selv samtidig med tjenerskabet, derved 
bedrager han sig selv ifølge Sartre, problematikken opstår imidlertid derved, 
at mennesket aldrig udelukkende kan være det, som det ér; biologien er også 
tilstede i mennesket osf. Om nu Sartre havde anvendt kategorien husmor 
(eller husmanden på landet2), overses tillige, at både hun eller tjeneren meget 
vel stadig kan være redelig i sit tilvær som sådan, og måske endda både nære 
begær og kærlighed til en sådan tilværen, der i virkelighedens verden i reglen 
er så langt fra leg som muligt.  
   Begæret er meget vel realt, men i sin grund reaktionært, biologien er gam-
meldags, ligesom den sideløbende ældre kristen-etiske tradition videreført fra 
Pascal over Rousseau, hjerte-smerte-linjen, derved knyttes de to oprullede 
linjer blot endnu mere sammen. I dag forholder det sig sådan, at ikke kun det 
seksuelle anses for usømmeligt, også det sentimentale. Som Barthes noterer i 
Kærlighedens forrykte tale (1977) er den forelskede blottet for censur når det 
gælder hovedpersonen, og det er obskønt, det gælder imidlertid ligeså meget 
for Batailles kødelige kærlighed: Amor, Amour eller Amoural? Kategorierne 
spiller på kategorien jeg anvendte i Maxima Amoralia (2016)3, nærværende 
skrift er tænkt som et supplement til samme, med flere, forstærkende og nye 
opdaterende eksempler. Især forholdt over for farve- og kønsrollekategorien, 
som jeg har fundet mest relevant at behandle i lyset af en metafysisk kødelig-
hedstænkning. Jeg skal altså her adskille mig fra almindeligt begær, liking, 
passion og lignende man kan have kær. (Se ift. kærlighedsoversigten neden-
for). I denne sammenhæng skal heller ikke skildres begivenheder: smerter, 
sorger, ulykker, eufori(er) osf., eller et fordret kærligheds-”vi” (eller os), det 
ville for alvor være anstødeligt, hvor end uselvisk et sådant også kan tilstedes 
(selv den analytiske filosofi, der ofte forfalder til sådanne kategorier, affejer 
det i sine nyere udgaver, som metafori), her skal heller ikke indføres en imagi-
nær tredje stemme, som evaluerer (eller moraliserer) på førnævnte værk, her 
skal udelukkende anføres potente refleksioner, i ordets rette førstepotensbe-

                                                            
2 Daværende gymnasielærer, Finn Korsaa, anvender denne sammenligning i Kærligheden at 
føle (H. Reitzel, 1984: 84), hvor provinsliv identificeres med både forfald, regression og 
selvbedrag (sat lig kategorien ’mauvaise foi’), hvorved Sartres pointe imidlertid misses: 
ingen på landet leger, at være til på landet. 
3 Peter Sloterdijk anvendte betegnelsen Minima Amoralia i et mindre afsnit i Kritik der 
zynischen Vernunft (1983), om kynisk bedrageri, bekendelser, vittigheder og andre slyngel-
streger, når omfanget deraf imidlertid erkendes, forekommer en bagatellisering af samme end 
ydermere demoraliseret. Sloterdijk har oprindelig tilføjet Adornos Minima Moralia (1962) et 
’A’, den kategori har været kendt siden antikken. 
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tydning, som viderefører tankegangen fra samme værk. Begge bøger kan dog 
læses uafhængigt af hinanden. Omdrejningspunktet ligger i praksis hinsides 
landegrænser, materialemæssigt med hovedvægt på engelsk og tysk litteratur. 
Jeg skal dog spare læseren for moderne analytisk filosofi udi kærlighed, den 
omhandler mestendels sproglige forsøg udi afklaring af ofte hypotetiske 
kærlighedsscenarier à la: tænk hvis man fik sex, hvo ville hvem gøre hvad, 
ved hvem og hvorfor, hvorledes? osf.4, samt om det vil kunne retfærdiggøres. 
Eller i den omvendte bane når parforholdserfaringer er tilstede, da at frem-
holde dem som forbilledlige (paradigmatiske), Helm indvender samme i Stan-
fordencyklopædien, disse forhold kan aldrig have karakter af generalitet til 
efterlignelse, de vil altid være under af- eller udvikling, nogle taler ligefrem 
om improvisationer også taget forholdets eller relationens – hvor end kort 
eller lang – historicitetiske grundkår i betragtning, parlivets privatintuitioner 
nytter des endnu mindre og er ofte effekter, interesser eller værdien af ’kærlig-
hed’ (eller indfriet begær), det træffer imidlertid ikke kærlighedens ’natur’. 
Det forekommer ærligtalt mestendels som ældet hattedamefilosofi, moraliser-
ende ind og ud af potentialer eller oldede erfaringer, hvis konklusioner for 
længst er foregrebet af andre traditioner, ofte med århundreder. Og hvad vær-
re er, når munke- og nonnefilosoffer omsider får sex i sådanne kredse, respek-
tiv oplever ’kærlighed’ på forskellige niveauer, da risikerer én at blive fyret 
af rosset, høj som lav-misundelse skyldet. Herved viderelever denne skoletra-
dition ofte blot en middelalderlig logisk-semantisk katoliceret munketradition 
(filologi = kærlighed til sprog/logik, bliver en afsporing ift. erfaret kærlighed 
og dens væsen). Den freudoanalytiske tysk-franske filosofi går i det mindste 
ud fra konstateret empiri, fraset værdiindlæsninger. Landegrænser er så meget 
sagt, den angloamerikanske sexsemantik, der kan mistænkes for at være mær-
ket af oprindelig tysksproget Frege-Wittgensteiniansk (og sin tids homo-) 
indelukkethed: hvad, som sker skjult, sker bedst (?), indelever en victorianis-
me. Den slags veksler og mørke[wo]mænd er ekskluderet fra dette skrift. 

Med andre ord, denne samling ligger ikke under for tyranniet – og indbild-
ningen – om at systematik er godt og bedst, her er kun medtaget (få) emner, 
hvor interessant er at berette. 

Til en kærlighedsløs tidsånd, eller som sætter næstekærlighed = naboen, men 
ikke ”hottentotter”; (hvorfor egentlig ikke?), skal henvises til min Liebhaber-

                                                            
4 Jeg skal her nøjes med at henvise til kilderne i Bennet Helms artikel om kærlighed i Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (2005 ff.). 
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loven og dens tetiske love om kærlighed og kønsliv. Ikke påbud, men anbud 
og ombud. Som moralmonomaner udsiger med hævet fallisk pegefinger: man 
kan ikke tale om kærlighed, uden at det bliver din kærlighed; så lad os da 
komme i gang – din, læser. Med Balzac siger vi, elskeren har altid ret, god 
fornøjelse med din Liebhaberbog. 

PS: Listen over anvendte forkortelser er indlemmet i indekset. 

 

Ulrik Huusom, den 27. marts 2018 

 

 
 
 

K står for kærlighed(en), i oversigten nedenfor: 

 

Kærlighedens idéhistorie – en grovskitse 

Agape, ahab (K til næsten, Gud, sex, det  
 værdiløse osf., samt Guds K. Et K’s-måltid  
  i NT) 
Amars (sanselig K, Cupido) 
Amator (kæreste; amatør) 
Amor, amors, amour [aimer, amitié, admi- 
  ration] (‘sand’ K) 
Amoral (at afslå moralsk vurdering) 
Elske, elskov (besjælet af K + sind, måske  
  afledt af opfostre) 

Eros (lidenskab, blind K, erotik) 
Filia (oprindelig broder-K) 
Jalousi (nid-K, Zelosus, Zelot, et forhæng;  
  mania, raseri, depression) 
Kærlighed (carus, caritas, charity, holde af,  
  omsorg) 
Liber (fri erotik) 
Liebe, Love (at love, hylde, affekt, tro; lieb,  
  schw. afledn.: idiot) 
Storge (familie-K) 

Førhistorisk tid: matriarkal  
  befrugtningskult 
 

Oldtid: patriarkal frugtbar- 
  hedskult efter plovens op- 
  findelse 
 

Antikken:  
Amor fati (skæbne-K) 
Dionysoskult:fallisk elskov  
 = eksistens [omvendt på  
 Lesbos] 
Hesiod: kosmogonisk K:  
 Eros 
Empedokles: venskab,  
 glæde (Afrodite) 

Epikur: Venus 
Stoicisme: amor fati  
 (skæbne-K), + broder-K 
Hekaton/Seneca: K er  
 ubunden, vil du elskes, så 
 elsk (!) 
Plutark: det er umuligt   
 samtidig at elske og være  
 vis (hvorved K eksklude- 
 redes fra filosofien) 
Bhagavadgîta:  elsk Herren  
 (= kend din plads) 
Buddhisme: K til alt leven- 
 de (= metta). Nordlig udg.:  
 profeter søger ikke Nirva- 

Sufisme: mød Gud under  
 orgasmisk dans 
Tantrisme: mød Gud orgas- 
 tisk 
Taoisme: al-K er vejen (opr.:  
 tao = seksuel forening) 
Zenbuddhisme = K til para- 
 dokser 
Middelalder:  
Amor facini (K til handling- 
 en: Jesu møde med Jorden) 
Augustin: 1) guds-K, 2) næs- 
 te-K (agape: guds-K i næst- 
 en), 3) Guds K til ”os” (aga- 
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Parmenides bragte K [K- 
  gudinden] ind i filosofien 
Sokrates: K, at vende til- 
 bage til sig selv; = homo- 
 seksualisme (opr. 2 halv- 
 dele afskåret fra hinanden) 
Sokratisk-platonisk K:  om- 
 sorg (halveret, sublimeret  
 K, opr. antoges mennesket 
 for en hermafrodit =  
 kastrathis.) 
Platon: eros = bevægelsen  
 mod visdommen 
Aristoteles: filia (= ven- 
 skabs-K). 

 na, af K til alm. mennesker  
 underviser de dem i at nå  
 dertil5 
Islam: K = Allahs K til  
 muslimer og vice versa6;  
 eller, ift. Q: jalousi, sat på  
 ideologi  
Jødedom: K = Jahves K til  
 jøder og vice versa (ahab =  
 agape) 
Konfucianisme: ’ren’ (= K)   
 manifesteres i tillidsfuld  
 shu (altruisme) 

 pe), K går gennem Bibelen.  
 Mennesket nærer K til K,  
 uden kendskab til K, intet  
 kendskab til sig selv [≈ cirk- 
 elslutning?]. 
Humanisme: 
Cusanus: Amor = omfavnel- 
 se af Gud (visdommen) 
 

Reformation: 
Luther: K sidder ikke i  
 ’sjælen’, K til næsten =  
 ægteskabelig K 
Protestantismens næste-K =  
 forstandsmæssig (Hegel),  
 den skal indlæres af Gud 

G. Bruno: K = mania  
Cartesianisme:  
 skelnen imellem indre   
 og ydre erkendt ’ren’ K 
Pascal: Guds-K går  
 igennem hjertet, ikke   
 Guds ord (skrift) 
Racine: A elsker B, som  
 elsker C, der elsker D, som  
 elsker A = K-karrusellen 
Tidsånden: grænseløs K  
 (jalousi) = sygdom 

Oplysningstid:  
La Rouche-Foucauld:  
 ingen K er original 
La Mettrie: K = menneske- 
 maskinens nerver indvirk- 
 er på indbildningskraften  
Condillac: sensualisme 
Sade: kritikken af liberti- 
 nismen ført til sin yderste  
 konsekvens 
Pope: selv-K og socialitet  
 er det samme 

Kant: ægteskab = pligtkon- 
 trakt til sexudveksling,  
 næste-K = respekt 
Rousseau: K = instinkt; børn  
 elsker kun, hvis forældrene  
 elsker først (den psyk. lov) 
S. Johnson: K = fjolsets vis- 
 dom, og den vises galskab 
Bentham: K til arbejde, er en 
 selvmodsigelse 
Romantik:  
Goethe [17 år]: digtere er  
 forelsket i K 

Novalis: K = en sygdom 
Fichte: Gud er objektet for  
 den evige og absolutte K  
Hölderlin: K: den væsent- 
 lige vilje til væsentlighed  
 [cirkelargument?]. Den,  
 som har tænkt dybest,  
 elsker det mest levende. K  
 er det oprindelige 
Hegel: K = dialektisk aner- 
 kendelse, K er afledt af  
 overgangen, er betinget af  
 forstand, altså sekundær  

Efter Hegel:  
Schopenhauer: Q’ K for-   
 ringer menneskearten (≈  
 de fleste Q elsker ikke ’in- 
 telligens’, de ser den slet  
 ikke, hvor den eksisterer) 
Kierkegaard: Gud = ægte- 
 skabsgud, K = ægteskab  
E. Burke: afspænding = K 
Stirner: K = egoisme  
Marx: kritik af fri socialis-  
 tisk K/kvindefællesskab =  
 fastholder borgerlig ejen- 

Bierce: K = galskaben, at  
 tænke meget om en anden,  
 før én kender sig selv  
Nietzsche: K = finere parasi- 
 tisme, graduerer: 1) trans- 
 cendental K 2) skabende  
 K’s- idealer (mænd), 3) rea- 
 liserbar- K (Q), mål: amor  
 fati. Køns-K’s griskhed, den  
 vil have det hele (tidl. Nietz- 
 sche) 
Rimbaud: K er en genopfind- 

                                                            
5 Det gælder imidlertid ikke kvinder, der ifølge buddhismen kun i en anden form vil kunne 
nå Nirvana. Buddha yndede samme opfattelse som Möbius (1854-1907): høj kvindelig intel-
ligens/åndelighed = degeneration; kvinder skal være føde- og børnepassermaskiner. 
6 Samt kærlighed til jomfruer; derfor bør ingen muslimsk pige undgå, at afgå ved døden som 
jomfru, for i Himlen (eller Helvede) afventer hende tusindevis af kærlighedshungrende krig-
ere, der velkommer hende med åbne – bukser. 
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 til ånd; kun aktiv K har  
 væren, K’s ontologiske  
 fundament = interpersonel 
Amor patriæ opstår (fæd- 
 relandskærlighed) 

 domsret 
Darwin: K = tilpasning 
Balzac: K = taknemlighed  
 for udløsning 

 else 
20. årh.:  
 

Freud: K afledt af libido,  
 spædbarnet nærer narcis- 
 sistiske almagtsdrifter, K  
 installeret i overjeget 

Husserl: K: forpligtelse til  
 at hjælpe den anden med at  
 nå sit sande ’selv’ (≈  
 intentionalitet) 
Scheler: K = stemnings- 
 bevægelse 
Proust: fravær af K = K’s  
 grund 
Pierce: K = impulsen til at  
 opfylde en andens impuls- 
 er 
Keyserling: næste-K skaber  
 overfladiskhed 
Moderne positivisme: et  
 K’s-løst univers producer- 
 er ingen illusioner [men  
 heller ikke K] 
Behaviorisme/etologi: K =  
 stimulusrespons 
Dialogisk filosofi: K =  
 Guds frie selvformidling  
 (grammatisk eros) 
Analytisk filosofi: hypote- 
 tisk-semantisk K (fx Rus- 
 sell: K = u-komplet in- 
 stinktlære, sen-Russell: K  
 = kombo af nydelse og øn- 
 sker, eller J. Jørgensen:  
 ’orgasm’ = diffus. Tidl.  
 Wittgenstein: K/lykke:  
 genstandsløs) 
 

Heidegger: K er ikke afledt  
 af tænkning, tænkning ér  
 K 
Jaspers: K-kampen = de- 
 mokratisk diskurs 
Klages: K: genstandsløs  
 kosmogonisk erotik 
Sartre: K = at blive ét med  
 en anden, S/M: 1) bedrag- 
 eri, 2) usikker, 3) blikket  
 relativerer og ødelægger  
 parforhold. Sartre 2: K:  
 samarbejde 
Brecht: tænkning = krop- 
 pens K til sig selv 
Binswanger: K kan ikke  
 udledes af eksistens, men  
 eksistens kan udledes af K  
Lacan: K = fallicisme. K til  
 sandhed = kastration 
Pessoa: K ér en tanke 
60’erne: fri sex 
Che Guevara: had fjenden  
 med revolutionær K.  
Elsa Gress: Hvis K er en  
 illusion, så til helvede med  
 virkeligheden 
Konstruktiv filosofi: K (og  
 køn) = konstruktion (fx  
 Luhmann: K = et medie,  
 ægteskab = reproduktion) 
 

Rawls: K er et 2. ordensbe- 
 greb, næst til et førbestemt  
 gode 
Moderne antropologi: ”K” =  
 universel 
Moderne neurovidenskab: K  
 = kemikalier (dopaminer,  
 oxitocin, NGF m.fl.) 
Nussbaum: nyromanticisme:  
 skønlitterær K-historiekon- 
 struktion kan være mere  
 elskelig end K 
Badiou: sidestiller K med  
 politik, kunst og religion, og  
 væren med K: uden K, ingen  
 væren [cirkelargument], Q =  
 væren-for-K (nypaulianer);  
 halveksistens, overeksistens  
 (if. Q). Mål: K’s matematik 
Homo amans: det K men- 
 neske. H. Henriksens håb for  
 d. 21. årh. 
 

21. årh.: 
 

K = en algoritme, mennesket  
 bliver mere og mere uselv- 
 stændig (= uinteressant), K:  
 en industrialiseret meter- 
 vare 
W. Schmid: K, er hvad, som  
 bliver tolket som K 
Nydansk: K = ’krælighed’ 

 



Konsiderationer over seksualvidenskab 
 
21. feb. 2002: Heideggers største helte havde hverken ører eller penis. (Hhv. 
van Gogh og Hermes). = Penismisundelse, der ikke hører efter? (Verdens-
afskærmning). Livet er et stift stykke – kærlighed til sidste bid. Livet er et 
sexperiment. De sultne tænker kun på at få noget i munden. Hvem hapser 
mest?   
   Tænker på en variant af russisk roulette, refereret vittighed hos Steen Hege-
ler: Seks yndige ’negerpiger’ tilbyder at sutte den af – én af dem er dog kan-
nibal. (SH: Kun for mænd. Holkenfeldt, 3, Frb. 1992: 100, fodnote). Den 
moderne variant for kvinder er barebacking: kvindesex med flere mænd, 
hvoraf én er HIV-smittet. Her kan alle parterne rammes. 80’ernes kønssyg-
dom (og senere), må alt andet lige have været voldsommere, den høstede sine 
ofre efter ganske få år. Foucault skal have udtalt, at han gav sit liv for sex (= 
AIDS-døden i 1984). Nogen vil ”dø for” sex med deres ’drømmeidealer’ 
(m/k) – så, er sex blot en drøm i hovedet? 
   Van Gogh ville ligne idealet: Solen. Derfor skar han sit øre af. Gogh sendte 
øret til en luder, øret prostituerer sig; sig det videre til luderne i registranters 
menageri og medlemmer af sladderforsamlinger. 
   I Swifts Mechanical operation of the spirit kommer det for dagen, at lange 
ører er en forskydning for fortrængt penis (som Empson opdager, jævnfør 
N.O. Brown, 175). 
   Lange ører (registranter), sublimeret penis = homoseksualisme. Informa-
tionsfetichister: Vi snager, derfor er vi ...  

22. marts 2002: Læser om freudomarxisten, partifunktionæren Zalkind, hvis 
teori om revolutionær sublimering (1923-36), foreskrev at al energi, der tages 
fra den socialistiske indsats, er energi tyvstjålet fra revolutionen og proles. 
Begrebet trussetyv’s ophav? 

Lamaître fremsatte i 1930’erne tesen om Big Bang, en fysisk og teologisk 
teori. Går man ind på tanken, herunder i sine senere udgaver, kan der udledes 
andet: Hvis universet er uendeligt, kan det ikke strækkes/vokse mere. At ’alt’ 
bevæger sig væk fra BB eller Jorden, er ikke nødvendigvis ensbetydende med 
udstrækning. Det kan ligeså godt være at udstrækningen trækker sig tilbage 
igen, og igen etc. – frem og tilbage. Fremsættes må naturligvis pumpetesen. 
En frem og tilbage-tese vil undervejs falde på at kunne være den sidste mand-
lige potensforlængning, den kroniske – oldtidens frivilligt komiske – stivert, 
er utænkelig. Den vil uvægerligt explodere, som en tidligere tilbedt sols rød-
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glødende phaleshoved. Sexplosion er dog ikke sexploitation. 

Marts 2002: Skabelonen til et værk kommer på plads. En trilogi, og titlen skal 
være Maxima Amoralia1, mens undertitlerne til bind to og tre: Maxima Kos-
metica og Maxima Criminalis. 
   Indgangsmottoet var at alt handler om sex, undtagen sex, dét handler om 
filosofi. Oscar Wilde indsatte et udefineret ’magt’ i stedet for ’filosofi’ i en 
lignende sætning. 

Op imod 1. april: En filosofisk ”ven” fordrer at man ikke må tale om ”sex” 
længere (sexologi m.v.) i hans selskab. Jeg tænkte: Indre Mission holder til 
på Artillerivej (= religionsstudier), så hvad laver du [han] i filosofis fredags-
café på KUA, med afbildninger af frisindede græske hedninge på væggen, og 
hvorfor går du for øvrigt rundt med et fallossymbol om halsen? Men det gør 
alle Jehovas Vidner og ditto efterhånden (= indre usikkerhed udstillet offent-
ligt – børnekultur).  
   Victoria levede ikke forgæves. Denne såkaldte ”filosofiske fordring” var 
endog tilføjet et: ”Du taler altid om sex …” Hvortil jeg egentlig burde have 
spurgt om vedkommende nu også var helt sikker på om han nu virkelig havde 
bestået den lille logikeksamen (1. års begynderprøve). ”Altid”, når man ikke 
har set hinanden i et halvt år, og som det første bliver mødt med en seksual-
fikseret fordring. Jah ja, lad bare folk fremture i moralsk galop og raseri, selv 
når de er udklædt i studentikose penisslips. 
   Der smuldrede det ”venskab”-agtige ligesom. Venskabets dyd var oldgræk-
ernes ideal, dyden var en kundskab, kundskaben at acceptere hvordan den 
anden ér, eller hvad han interesserer sig (filosofisk) for. Jeg interesserer mig 
for seksualvidenskab. – Efterhånden kender jeg kun falske bekendte = ukyn-
dige ubekendte. Det er mange af de filosoffers lod, som ikke fantasiløst retter 
ind efter dominerende skoleretninger – i bund og grund er massemeningsfilo-
sofi (for) ubegavet, men selvstændig tænkning (originalitet) er langtfra alle 
beskåret. Der er (for) mange mentalt omskårne. 

Sommer 2002: Støder på S.F.’s spørgsmål: Hvorfor overhovedet køn og ikke 
snarere intet køn? (Sexualontologi, Philosophia, årg. 17, ¾, 1988: 53). – 
Hvorfor mon? Når nu væren er konstateret, så konstater at alt liv (amøber, 
blomster, træer, dyr etc.) har køn, hvad enten det er et- eller tokønnet. Strengt 

                                                            
1 Bliver til bogen af samme navn Maxima amoralia. Anden og tredje del blev droppet, mens 
tankerne fra tredje del indgik i Liebhaberloven. 
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	En umulighed: to forskellige individer skal indgå i en fusion, for at udgøre et ægteskab, hvilket naturligvis er uholdbart undtagen i kortere træfninger, træf-ninger for kortere tid – befrugtningstid, når der er tale om mand og kvinde. Længere træfnin...
	Allerede i slutningen af 1850’erne noterer Baudelaire om kærlighed: ”Kærlig-hed er trang til prostitution. Der findes ikke én ædel lystfølelse, som ikke vil kunne føres tilbage til Prostitution” (Baudelaires dagbøger, I). Den største hån, er dog Guds ...
	Den allerstørste luder er imidlertid: Gud. Således karakteriserer Baudelaire forholdet mennesker og guden imellem, for guden er det absolutte væsen, og enhvers ubetingede ”ven”, idet han er kærlighedens uudtømmelige kilde. At tilbede, er at ofre si...
	Kant (1797): religion = kærlighed til løgn.
	Drømmevoldtægt indbringer vel også snart en dag sagsanlæg
	Slutningen af november, 2014. Stereotypisk eller primadumma
	Når parodi bliver virkelig for alvor: Rokokoposten skildrer en kvinde, højt-uddannet ud i astrofysik (Ph.d.er), som dropper ud af uddannelsen (faget), fordi hun har observeret en fysiker iklædt en skjorte som afbildede ”flotte” kvinder. – Du godest...
	Et ligesindet eksempel var R. ude for, da han for sjov og velgørenheds skyld lod sig affotografere sammen med piger foran en undervisningstavle, og siden lagde det på sin hjemmeside, til promotion af hans kursus i formel logik. – Hvori bestod denne...
	Og kritikken: Her afbildes kønsstereotype og sexistiske fotos: mandschau-vinisme, pigerne er lutter accessoires og R. ”hovedrolleindehaveren i en lum-mer pornofilm” (vhs; bloggernavn). Tja, må man egentlig ved nærmere efter-tanke medgive: På ét fot...
	Moralen må være: Smil til fotografen næste gang, i stedet for at søge at spille med musklerne; det bliver hurtigt så studentikost, spil med hjernemas-sen. Det afsvækker forehavendet når baggrunden kunne mistænkes måske snarere at være ambitioner om...
	Flere kritikere er inde på at fotoserien ikke forekommer at være nogen god reklame. Det interessante ville derimod have været, at have hørt hvad Con-nerys læsersegment syntes; så meget for empiri og hysteri, uden dokumenti, og dementi.8F
	Candystorm, skal være det modsatte af en lortestorm (Shitstorm), men måske ikke altid.
	Primadumma kunne et eksempel fra samme år (2012), måske også udlæg-ges som: her er tale om profilfotoet fra ”Filosoffen” på FB. Denne ynder på samme vis at optræde i medierne i gammeldags klædesnitsstil med vest og borsalino eller bowler. Bliver de...
	Bemærk for øvrigt, at psykoanalytikere, ikke uden grund, sammenligner ballerinaers krop med en penis; en snurretop, der altid er erekt.
	Det undrer at hattenes og skjorteflippernes ranginddeling og modsigelse, tilsyneladende ikke kerer ”Filosoffen” mere; flipperne snobber opad, mens hatten blot er den ældre standshat, underrangeret, de, høje i hatten. Folk glem-mer, at der ikke er n...
	Nu kan fotoopstillingen selvfølgelig også blot være en illustration inden for tidsperioden optegnet på tavlen, netop antydende ballettens unaturlige disci-plinering, modsat moderne dans, for eksempel Isadora Duncans inspireret af tanken om antikken...
	Pinky og candyflosset:
	Et moderne eksempel nogenlunde i samme regi som filmen The Life of David Gale (2003), er afskedigelsessagen af englænderen Colin McGinn, som fik en elevanmeldelse for seksuel chikane, hvorefter han blev tvunget til at træk-ke sig fra sin professorstol...
	Pigen havde tillige været ansat til også at læse og kommentere McGinns skrifter, herunder kanske bogen The Meaning of Disgust, der stod for ud-givelse i samme periode, og, hvorfor det kunne antages, at de har diskuteret skriftet. Heri henviser McGi...
	Katie Roiphe foreslår at pigen kan have følt skyld – men derfra, til at kon-kludere at anmeldelse for chikane skulle være berettiget, må anses for fejl-explanandum, en konklusiv dumhed; amerikansk inkonsekvens. Jeg foreslår i stedet som forklaring:...
	McGinn kalder afskyen for en filosofisk følelse, men en følelse, som er fulgt af repression, andres bevidste repression. Konklusionen er klog, og står for øvrigt i modsætning til beskyldningerne om narcissisme hos McGinn: Menneskeheden vil altid...
	Her sigtes ikke til den bjørnvigske æstetiske idiosynkrasi, Thorkild Bjørn-vig, og ethvert andet menneske, får miljøindprægede aversioner, ikke kun fra barnsben af; også de, der er for ’fine’ til at omgås ’normalt’ arbejde, og hvad det indebærer, u...
	Børn er lykkelige, og Dyr og Kvinder, men vi Mennesker er det ikke. (G. Wied, 1902).
	Hertil kunne religiøse personer kanske tilføje: den ulykkelige guddom/guder.
	23. nov. 2014: Forstoppelse, opkast, umådeholden laden af vandet, sengevæd-ning, helst om natten, er rene vikariater for onani, som salig Sigurd Næsgaard beskrev. Andre psykoanalytikere har kaldt opfyldning af tarmene for auto-samleje, ord for det sam...
	Mennesket efterligner naturen når det ekshibitionerer: den romantiske na-turskønhed, naturen tillagt værdi i kraft af bl.a. farver, ligner naturen, blom-ster og dyr, ofte handyr (fasaner og påfugle m.fl.). Hos mennesket er det oftest kvinden (piger...
	Æstetikken er et lokkemiddel for noget andet, som i: luder, du har glemt (din) babypudder.
	Når hele familier er involveret i at deres døtre ikke bedriver sex og samleje inden giftermål, så hænger det sammen med det økonomiske udbytte familien derved taber – de fleste kulturer er rene sexslavesamfund, hvad er så for-skellen i forhold til uti...
	Primo 2015: Prostitution er tæt knyttet som monopoliserede ægteskaber og større bysamfund, moderne tids natursamfund lærte metieren af samme ’høj-ere kultur’.
	Udviklingsgangen: Jødeskabet indførte dyreofferet til guden. Formentlig en gammel skik fra ældre tid. Man ofrede og solgte siden naturalier, afgrøde (mad) til præsteskabet, siden penge. Derefter hedder det at Jesus købte men-neskeheden fri for synd ig...
	Mutasystemet fordrer at manden (kunden) tager sig økonomisk af eventu-elle børn, som fødes efter engangsægteskabet (endagssamkvem o. lign). Men hvordan finde ud af ophavet i kundevrimmelen?
	(Ældre tal fra Henny Harald Hansen: Kvinder bag slør. Munksgaard, 1964).
	24. feb. 2015
	o Penismismusmüde.
	o Fuglenæbets pikkeri i træstammer: er kun sekundært for dyr, det gælder pri-mært som parringskald, for fugle med mindre kraftig sang; derfor det karak-teristiske: boing boing, oi oi, den sengegymnastiske rytme ude i naturen. – Og nej, b-b er ikke opf...
	Primo maj, 2015: Suttebolsjer
	 Moderne Facebook-etymologisering af signaturerne: ’B oo b’: B = toppen, set fra oven [], oo = frontalt [], mens b = set fra siden [og set fra den anden side: ]. Kommentar: Bigger boobs better views, mens en ung pige noter-ede tegnet for ...
	Alt imedens græsk Q på maven set fra siden. Men hvad er så tegnet ♠ = dobbeltnæse, dobbelt-B, spare-B eller frontalhænger (B)?
	Når: B = Bryst, Q = Qvinde. Medens andre tegn og symboler illuderer B-ere.
	Ad notam: Baby substantivers for øvrigt BB på fransk; de franskmænd.
	 Si(e)gmundus Freuds indflydelse på menneskehedens skæbner: ”Mother-fuck-ers”. Og Ødipusserne prikker øjnene ud og mødrene slår sig selv ihjel imedens father-fuckers slår sig løs i Den Tredje Verden.
	Alligevel kan man indvende, fik Ødipus erotikken i fødselsgave, navnet sigter til hans svulne fod (aroused penis), som spæd blev hans ankelled gennemboret af hans far for at hans ånd ikke skulle gå igen. Til gengæld kom han igen med hævet P.
	 Edderkoppen er ikke en symbolsk moder, som psykoanalysen antager, derimod et fallisk symbol, (ofte) midt i V-spindets centrum – se bagkroppen plus pubes-hår med øjne (= stankelben).
	 Unge drenges drømme/fantaseren om at piger har en P, kaldt reparationsfantasi af psykoanalytikere, er derimod et homoseksuelt træk. Enhver mand såvel som kvinder må erkende over for sig selv, at automasturbation – der fysiologisk kan sidestilles med...
	Primo juni 2015: 15 Kærlighedskontroverser:
	 Det kan være at der er økonomisk tryghed i Mellem- og Nordeuropa, men ingen almen ’kærlighed’. Derimod har de fattige kulturer i ulande ofte(st) socialt sam-vær og tryghed, varme, lavt energiforbrug, forudsætninger for slank levevis, ustresset og ve...
	 Klimaks, udløsning, orgasme – fejloversættelse fra engelsk, hvor alt forenkles til én pløregrød. – Hvorfor alle kvinder antager at de skal gennemkneppes til de når Månen. – De vil måske spare på frisøren?
	 Set i et klodeatmosfærisk åndedrag burde medicin og farmaci nedprioriteres – det er derfor, og kun derfor, kloden er overbefolket af mennesker. – Så, hvem ofrer sig?
	 Psykoanalytikeren Janine Chasseguet-Smirgel fremhæver et konkret skoleek-sempel på ødipale komplekser i relation til små piger og deres fædre, når piger bestræber sig på at skabe opmærksomhed omkring sig selv i skolen. Jo mere JCS’s mandlige klient ...
	(Se JCS: Den kvindelige skyldfølelse. I: Kvindelighed. (Tania Ørum, red.). Tiderne Skifter, Kbh. 1980: 112, n. 14).
	– Men har hun (piger) så ikke altid gjort det, hvad enten for at fange faderens eller lærerens opmærksomhed? Eksemplet forekommer tosse-omvendt: banalt sagt, som en fader, der vender egne følelser 1800, og en lillepige, der kanske synes om skol...
	 Erhvervsmæssige ambitioner: penismisundelse (kvinder), for manden, at de får en penis som faderens. Deres inderste ønske er endog at blive chefens ’højre hånd’.
	 En angribende kvinde, som kaster sig over sin mand, har ubevidst giftet sig med en modererstatning – giftet sig med sin onde mor. Ubevidst: overtrædelse af incesttabuet.
	 Frigiditet: manglende vaginal sammentrækning under samleje, psykogent pro-blem. Måske derfor mange kvinder først bliver i stand til at få udløsning efter at de har født et barn – det trækker flapperne sammen. Anvender nervebanerne i området.
	 Kunst er mandens kompensation for ikke at kunne sætte børn i verden (ifølge Karen Horney). Derfor de få eksempler på originalitet iblandt kvinder, tilføjer jeg. (Oftest) Mandlig abstraktion på samme vis.
	 Psykisk er matriarkatet førsteinstans, hvorefter det undertrykkes og frakendes kvinden. Spørgsmålet er om tabuisering (menses o.a.) og myter, til eksempel er de græske modforanstaltninger, for eksempel at gudedøtre kommer ud af deres fædres hoved (i...
	 1918, Sovjetunionen, mandlige ægteskabsbrydere kan retsforfølges idet bedra-geriet kan bevirke økonomisk svækkelse for de to implicerede kvinder. Barsels-orlov til kvinder på tre måneder i alt. Fri og gratis abort. Forbydes 1944. Genind-føres 1955, ...
	 Rede håret = masturbere psykoanalytisk set.
	 Kysse baby på munden: dødskys. Kysse sin baby i kussen: kastration eller ignition (antænding).
	 200.000 flere mennesker kommer der til verden dagligt på verdensplan – hvor kan man flygte hen? Er Dansk Kreaturreturforening løsningen?
	 ”Fattige børn” hedder et stående mantra. – Åbn øjnene, børn er principielt fat-tige, de kommer nøgne til verden. Skal børn nu også (gratis) u-arbejdsomt ufor-tjent være rigere end voksne? Lær børnene stik imod tidsånden, at det ikke gælder om at akk...
	 Y.H. på TV 2, primo juni 2015: blev bedt om at forlade studiet, hvorefter han trak i speakerens slips og kaldte det for en hundesnor. Jovist, i virkeligheden er det historisk set en aflægger af fallosrøret (penisfutteral), den penis som YH åbenbart ...
	Det kan tilføjes at slips ikke er populære i Mellemøsten, de tillægges en sym-bolværdi fordi de måske ligner et kors, foreslår Bernard Lewis i Hvad gik galt? (Gyldendal, 2003).
	10. juni 2015: Hvorfor skal en mandlig Nobelpristager i medicin (2001) af-skedige sig selv, efter – en frokostspøg i Sydkorea – at have været nogenlunde ærlig omkring sit forhold til kvinder når de træder ind i laboratoriet? Tim Hunt, University Colle...
	Hvor er kvinden anstrengende (dumagtigvis) når hun har udset sig én som vordende slave – på livstid.
	Medio juni 2015: De er frække på det kongelige
	P = penisse          V = vulvae
	Mannequin = lille mand: lang slank penis, og ligesådan inden for balletten: ballerinaen = lille slank P. Ballerinatæer forstærker virkningen horisontalt og hertil kommer den falliske fod (når de er oppe på tåen). Spagat = P i V. Spring = sexbevægelser...
	Jeg tænker på om det er derfor jeg personligt aldrig har brudt mig om ballet; skøjtedansens ballet er derimod langt mere feminin og ditto polstret, på trods af visse overlap i bevægelsesmønster og symbolik. Piruetten endog med et effektforstærkende...
	I homoseksuelle kredse er der tillige rift om at blive diva – toppen af kran-sen, og i særdeleshed diva med fuldskæg (= v), og ikke mindst at bliver den store Grand Prix Diva: Conscieta Wurst. – Spørgsmålet er om det var en (u-erkendt) dobbelttrium...
	Kønsstereotypisk set kunne CW ikke have været en mere traditionel vinder. Som regel ingen overraskelser ved Melodi Grand Prix ’et, så lidt musisk som biokulturelt.
	Andre provoer:
	 Kvinder og gylp: En betonfeministisk overflødighed.
	 Det seksuelle er uigenkaldeligt prostitueret af ”Adam” ifølge katolicismen. Og protestantismen er udgået fra en Luder: Martin Luthers fader, Hans Luder, kaldte sig siden Ludher og først i 1518 blev det forvansket til Luther ( luderprotest. Så var de...
	Sommer 2015: Børn som vokser op i en forældrehomoseksuel familie, und-går ikke nødvendigvis Ødipuskomplekset. Ødipus havde ikke noget problem, omgivelserne skabte dem, for at få kontrol over ham.
	Den feminiserede Adamkomplekslæsning, fralægger sig ethvert Evaskyld-kompleks, eller hvorfor ikke bare konstatere, at guden Jehova ønskede at menneskene skulle være nøgne, splitternøgne, en sådan voyergud var han, derfor måtte menneskene ikke spise af...
	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.
	Voldtægt er naturlig hos ænder og mange andre dyrearter: naturlig darwinis-me i henhold til selektionsteorien; de bedst egnede, er de bedst tilpassede. Problemet bliver imidlertid, forudsat det gælder for mennesker, at konsekven-sen samtidig medfører,...
	Seksuelle errorister
	1. Kvinder har haft kørekort til mændenes verden siden antikken inden for filo-sofi og kunst (Sparta, pythagoræerne og Platons Akademi m.fl.) – og hvad er der kommet ud af det? = børn (hovedsageligt).
	2. Kendissidespring i årtier: Viggo Hørup-hykleri igennem 25 år, Georg Bran-des og PH ditto. = Fejlsex? Det forekommer tumpet at kalde sex en fejl.
	3. Feminismen definerede seksualdrifter som værende reaktionære = komik.
	4. På Facebook foreslås kriminel og seksuel højalder – for motivationens skyld, og sund levevis. (Blå piller er jo ellers opfundet og kvinder kan livet ud; fra-set tørhed efter klimakteriets indtræden).
	5. Tager du den røde eller blå pille? Menses- eller viagrafest.
	6. Da Cicero blev opfordret til at gifte sig anden gang, sagde han, man kan ikke både tjene en kone og filosofien. (Jf. Schopenhauers udsagn, 3.15).
	7. Man kan som regel finde fordomme iblandt fagfilosoffer: I en ellers sober og gennemheglende kritik af Peter Kemps bog Filosofiens Verden (2013) i tids-skriftet Kritik, ender en fagfilosof med at komme ind på ulykkelig kærlighed, hvor det tilføjes, ...
	Man undrer sig tit når fagfilosoffer bevæger sig ind på seksualitetens om-råde i en filosofisk ramme. Tillige er der tale om en misforståelse af begrebet fetich, de postulerede problemoptagede ditto, tænder ikke på problemer, lid-else, ulyk...
	8. Sexbombe: det hævdes fortsat at en kvinde under de heftige bombardemen-ter, Hannover 1944, egenhændigt blev gravid uden en mands mellemkomst. Man skal tro på meget, men skal man også tro på så meget?
	9. Selvmedlidenhed er en kæmpe indendørssport! (Bert, The Hustler, refereret efter Ebbe K. Reichs Mediesvampen, 1980).
	August 2015: Folk der vil have blodbøf – rød bøf – elsker (bevidst eller ej) menses(piger). Hele burgerkulturen med Heinz-ketchup, har sit udspring i samme smag, moderkagebøf – bvadr. Er man en af dem, som hælder ketchup på fisk, så er sagen klar.
	Familieplanlægning eller familie-u-planlagt
	Familiær planløshed: antikondumos
	Forstå nu, ikk’: Når der er menses, kan man fyre kanonen af, når der ikke er menses, på mave, ryg eller i mund – hvor svært kan dét være? Meget van-skeligt åbenbart. Jeg siger: Betal selv for følgerne af jeres sexeska[s]pader.
	Indfør Onans skik: sprøjt ved siden af. Onan, var helten. De som fordømte ham, skurkene, og følgerne vor tids overbefolkning, krige og flygtninge-strømme. Ram nu ved siden af. Pletheltene pletter sin ære og udstiller sin evnesvaghed og u-begavelse....
	Som om manden ikke i forvejen brænder over 1. million sædceller af pr. ejakuk-kuk-lala-tion ...
	Klimaks, udløsning, orgasme – hvad er forskellen? Den er individuel. Orgas-meordet har taget over igennem sin fejloversættelse fra engelsk, ’orgasm’, hvor alt forenkles til én pløregrød. – Hvorfor alle kvinder antager at de skal gennemkneppes til de n...
	Trommedans: Når jeg nærmer mig en kæmpestor rund pigerøv får jeg en vældig lyst til at uddel(l)e et klaps i enden – der ligger som regel ikke noget seksuelt i det, tværtimod, snarere lyst til at slå på Stortromme. Seksuel chi-kane som definition, er m...
	Den, man tugter, elsker man: Danskerne elsker de syriske flygtninge (i hvert fald pigerne), de ønsker det allerbedste for dem: opdragelse!
	Efterår 2015: Hvorfor ægtemænd altid taber
	Mænds og kvinders interesse er proportionalt modsatrettede over tid: mænd-enes er i topform i begyndelsen, hvorefter den daler proportionalt med kvind-ens stigende interesse, der fra start er i bund. Biologiske modsætninger, som dybest set aldrig kan ...
	(Tabellen er diametralt modsat den amerikanske udgave, jf. 20.5.14).
	Otto Weininger fandt sadomasochisme inden for musik, de rytmer, som er henvist til enhver individuel node er sadistisk hævdede han, mens harmoni-er/melodier hvor de individuelle noder ikke fremkommer således, er maso-chistiske. Det samme gælder aritme...
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	Otto Weininger fandt sadomasochisme inden for musik, de rytmer, som er henvist til enhver individuel node er sadistisk hævdede han, mens harmoni-er/melodier hvor de individuelle noder ikke fremkommer således, er maso-chistiske. Det samme gælder aritme...
	Th. et eksempel på en kvinde, der udvidede territoriet, flankeudvidelse eller biologisk gav-mildhed. Sidebrysterne minder ganske vist om boksehandsker – eller optimal økolever- og nyrebeskyttelse. (Foto her sløret. Klient på Moi Univ./Moi Teaching/Ref...
	Forneden eller foroven? Ikke kun mænd er brystfokuserede. Det lille spædbarn har især erektion under amning. Spørgsmålet er dog om kvinder altid har været skeløjede? Th. maleri ved Jerzy Nowosielski (1923), ”Pólakt”(deminøgen/halvnøgen), 1966. Nationa...
	Ungfilosoffen, Otto Weininger, var antigynist, han mildnede dog når det kom til hunners brystmælk, som han antog for at være den eneste fødevare, som ikke er sadistisk, derimod mest etisk, den dræber ingen arter. (OW: Om de sidste ting, offentliggj...
	Betegnelsen ’mastodont’ skal af kringlede veje være afledt af brystvorte. Mastos = bryst, odont = tænder (brystvortelignede tænder). Synonymikken sat i for-bindelse med kæmpekvinder og kykloper. Men hvor-for ikke også flerøjne (end to stk.)? I vesten ...
	I ESPRS rapporteres om et kenyansk tilfælde af ’gigantisk’ polymasti, flerbryster hos en 49-årig kvinde på 96 kg, udviklet over en periode på ni år (se illustration). Før operationen udgjorde hendes to dobbeltbryster (4 stk. i alt) en totalvægt på ...
	Geisha-erhvervet tillagdes særlige egenskaber og håndværk, i samme for-stand var for eksempel også samuraien geisha. Betegnelsen kan anvendes om de fleste erhverv.
	 Om biler: Host- og prostmodernisme. De elsker at kyzze hinanden i røven og båtte hinanden i gumpen. Man skal helst ridses forfra og bagfra, eller fra alle sider. Freuds komiske polysexuale-gale menneske – sagt om alle men-nesker – viser sig at passe...
	 Gymnasium (gr.), direkte oversat: nøgensted. Det må fandeme have været noget mere spændende for pigerne og bøsserne dengang end jammerlige vor tid. Nåh okay, pigerne var forment adgang til nøgentræningen af samme grund. I dag er det til gengæld pige...
	Vulva-bakterier til medicin? Det må være meget syge per-soner. Mænds smegma menes at lede til livmoderhals-kræft – god fornøjelse i ægteskaberne. Bøsserne nøjes med at tage lorten under forhuden, og de lesbiske fiske-smagen med tungen.
	Kvinder (og herrer) er kønsobjekter, hvad enten de vil eller ej – og jeg skal da ellers love for at danske kvinder gør hvad de kan for at tilsløre det – bvadr hvor kedeligt og slapt.
	 Tanzania: Chagga hævdes at have en pind i enden, for at kunne simulere gud-er, som ikke skider. Buttpluck. – Men hvordan sidder de ned, spørger Mc-Ginn. (Colin McGinn: Disgust. Oxford: 184). I middelalderen havde i det mindste både profeter, engle o...
	Det stemmer i så fald på bedste komiske vis med den danske mystiker Marti-nus, der i 60’erne antog at udviklingen bevægede sig hen imod et homokratisk verdensstyre og kosmisk intellektuel seksualisme. (Jf. hans Unisex: 146-151).
	9. juli 2016: Alternativ undervisning
	Jan Lindhardt skal ved et præstekonvent have overværet foredragsholderen, Sløk, på et spørgsmål fra en deltager vende sig mod vinduet, længe, kiggende ud af vinduet, længe, hvorefter han vender sig mod forsamlingen og spørg-eren svarende: ”>Ved De hva...
	Køn er en konstruktion for – den homoseksuelle – Foucault, ligesom den allerede havde været for – den homoseksuelle – Weininger, som i øvrigt også udåndede kort tid efter udgivelsen af, det han anså for sit hovedværk, Køn og karakter (1903). Foucau...
	11. juli 2016: Med systematikkens indtog i videnskaberne i 1730’erne, kom også biologiens systematiske parringsiver på kryds og tværs for dagen – det var svenskeren Linnés inddeling af planterne i hun- og hanlige kønsorganer igennem støvdragerne, der ...
	Værre blev udskejelserne på menneskenes vegne, på blomsterlignende vis antog man at også menneskene kunne inddeles i naturbestemte klasser, farver og kontinenter. I 1771 kunne den franske koloniminister på vegne af ypperste-planten, kongen, meddele...
	Denne tankegang er som bekendt fulgt hele vejen op til Balkankonflikten i 90’erne. Her skrev serbiske soldater på den amerikanske ambassades mur: ”Vores, er større end jeres”. – Skyld? Ville mangen spørge i dag, men man har troligvis sigtet til avl...
	15. juli 2016: Vante dårlige sexslægtsnyheder, bliver det til gammelskridtnyheder?
	For øvrigt er det blandt andre FN, som stiltiende er den forlængede stats-indsatte fortsættelse og befæstning af Ødipustrekanten, som Deleuze & Guat-tari indstifter beskrivelsen i 1972 (Anti-Ødipus).
	Det kan SUT’s betonskov ikke20F :
	Den er knækket af (= penis). Imedens centreret kvindeligt penishoved er på trapperne. (Nedenfor).
	Freudisk terror kunne tage udgangspunkt i de fire malerier af den romantiske landskabsmaler, franskmanden Hubert Robert (1733-1808), kaldet ”ruinernes Robert”, Else Marie Bukdahl tilføjer sin Ruinernes poetik21F , eller nærmere bestemt Diderot og pari...
	(bevirker ressentiment), og siden et flosset ”superego” – pigen og siden kvinden skider på moralen, hun vil have penis, alligevel har hun ingen, hvor-for hun i stedet resten af sit levned indtager en falsk position, der kan kom-pensere den udeblevne p...
	 Alt er vendt op og ned i billede 1: Hubert Robert: La Grande Galerie éclairée du fond (1766, Collection particulière): v er anlagt i loftet – Akropolis gengivet ny mening Italien Style-wise (det var venetianere, som skød hul i det oprin-delige Akrop...
	 Billede 2: Hubert Robert: Écurie et magasin à foin, peint d’apres nature, à Rome (1759, Collection particulière). Jeg ser kun – i al fald først og fremmest – et lys-plettet/svampet penishoved (hovedrummet/loftsrummet) og en lille hvid mås x 4 nedenf...
	 Billede 3: Hubert Robert: Grand escalier qui conduit à un ancien portique (1764, Collection particulière). Fallos en masse: først den trivielle: trappens funktion er at føre gelænderet til tops. Undervejs et kvindeligt penishoved med nosser; for fod...
	 Billede 4: Hubert Robert: Un Pont sous lequel on d’couvre les campagnes de Sabine (1767, Galerie Cailleux, Paris). 2 v-er (buer, o-er ≈ v). Plus kvindeligt penishoved i hjørnet (th.). Den 1 v-bro har fået sprængt hymen.
	Billede 1-4: hvad er naturen på de afbildede? Pubeshår.
	Tv.: Forløberen for LR’s ’banging the table’ (COP15), Hubert Roberts mand (1765) læner sig ind over bordet, med betoning af vers (-satile): rumpago* ≈ analt. Med et ordentligt afsæt på venstre fod. Udsnit.
	Udsnit th.: nøgen hesterumpe med spyd (= p), centreret. Vogn-p flugter heste-p.
	26. juli 2016: Ægtemadammerne
	Der gives kun 2 slags prostituerede, den ene slags vil for enhver pris undgå ballade, mens den anden slags for enhver pris indgår ballade. Hvad er for-skellen, eller hvordan kende forskel på slige? Joh, ser du, de første er de, som har magten og dernæ...
	Kvindens magt: graviditet; enten-eller, at have eller ikke have, eller betale eller ikke betale, kvindens gengæld for stødene, i hofterne – hoftehævnen.
	Hvor er du henne når du knepper? Varer det alt for længe går tankerne på langfart imedens, er hun lækker, varer det ikke (for) længe, er hun mindre lækker, varer det en evighed, og uden fantasi og forestillingsevne afsluttes det ingensinde. Livet er i...
	Der er en stor lyst forbundet med at skille sig af med fremmedlegemer (Per Højholt: 6512 (1969)). Med Freud, at skide den af, analseksuelt, ved at skide nogen i hovedet, som Roosevelt, der skal have skidt for åben dør når han havde besøg af embedsmænd...
	Så længe vi er mennesker, er vi ’racister’, mennesker har kropslig diskrimi-nation nødig, ofte umærkeligt, også maskinerne er det, systemisk diskrimi-nerende raciale, og det kan være langt værre, den platsvage racist er blot af-mægtig.
	Al racisme er menneskelig og seksuel = S/M.
	Offentlige lister – til Pogge-hadelisten: Listen er pr. 13. juli nu på 1.013 filo-soffer, studerende og alumner i spredt uorden. Det er komisk at folk egen-hændigt selvpåfører sig en offentlig gabestok, med omvendt fortegn: udstillet dårlig dømmekraft...
	Ad, både børn og pædagoger har bakterier i spandevis. I min barndom anvend-te min moder og hendes kolleginer den strategi, der gik ud på at de truede med at kysse både drenge (og piger) når de ikke opførte sig ’ordentligt’, så løb børnene skrigende bo...
	 Hemmeligt var der – freudiansk set – en stor neger i Hitler – hans ynd-lingsfilm var King Kong: ”monsteret” og den [hvide] kvinde.
	 Negre har ikke den største penis, det har blåhvaler.
	 Og afroamerikanske kvinder har ikke de største bryster, det har køer, vist nok. (Eller i princippet havhvaler, afhængigt af definition).
	 Når Det 3. Riges yndlingsprædikat om ’jøden’ var ’rotte’, så henviste det til penis, en ’beskidt’ p. Det er Freud som beskriver associationen i ”Rotte-manden”, den tyske udgave Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneu-rosen (1909: 433 f.), ligesom ...
	Diskriminationen er cirkulær: rotte, tysk Ratte, er afledt af plattysk rotte, rot bliver tysk rød (’indianer’ i karikaturen), er beslægtet med latinsk radere (udradere i forvanskningen), tysk rat, giver råd (Rath) og råd (-denskab), af nordisk (rot...
	Nej, mennesker avler ikke som rotter, frekvensen er den samme udi be-vægelsesmønster, men ikke alle klodemennesker gider bringe produktet der-af til verden, kun de afsporede. – Sex er aldrig blevet en reprimande, men det burde det måske have været....
	 Enhver asiatisk kvinde er ikke en ”Yellow cab”, klar til at blive bor(d)et når som helst hvor som helst. For øvrigt er kun de færreste asiater brune; også de har en farveløs hud.
	 Wannabe-blegfis: (Mange) Mænd med mørk hud antager at det største er at få en hvid kvinde. – Ej, ved I nu hvad, ’vi’ [lyserøde] er dybt misundelige på ’jeres’ mørke lød og kvinder.
	 Der ligger en grinagtig diskrimination i moderne amerikanske forsøg på at censurere afbildning af nøgne sorte kroppe: fotografen Robert Mapplethor-pes fotografier af sorte mænds erekte penisser udstillet i Washington, forår-sagede at senator Jesse H...
	 Ethvert politisk forsvar for indlemmelse af flere og flere medlemmer i et samfund med begrundelse om at der er plads og behov for flere, er i nyere tid udgået af den unge Elvis’ hoftestød – de er lutter optaget af avling.
	 Verdensdemografi afslører en kvindelig ”kneppekonkurrence”, som brune og sorte folkeslag har vundet. Indstil derfor turneringen, på andet. (Beteg-nelsen skal Paul Hoch måske have ophavsret til, igennem bogen White hero, black beast. Racism, sexism a...
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