
Forklaring

MIN VREDE skyldes at vor tid er ugunstig for min personlighed - 
min indadvendte natur og trang til åndelige sysler. Og grunden til 
at jeg (endnu) ikke har gjort noget radikalt, er, at dengang da jeg 
skulle træffe valg om fremtiden - og det var i ungdomsoprørets da-
ge - da kunne jeg få min vilje igennem. Ikke fordi mine særlige 
kvalifikationer var mere værdsat dengang, men fordi der var gode 
muligheder for at arbejde mindre og leve billigt. Det var endda på 
mode at vælge en sådan leveform, og dette gav mod til at gøre det.
For mit vedkommende var problemet "penge" løst på to dage: en 
avisannonce, en telefonopringning, et fremmøde hvor en arbejds-
giver pegede på et arbejdsredskab og sagde "du kan nok selv finde
ud af det", et "ja" fra min side, og et "ja" næste dag da arbejdsgive-
ren spurgte om jeg ville beholde dette arbejde. Og det gjorde jeg 
lige indtil jeg kunne gå på pension. Arbejdet tog et par timer hver 
dag, og krævede en del fysik, men ingen ånd, så ånden kunne jeg 
bruge til mit rigtige arbejde. Jeg har gerne sagt til folk: "Jeg tjener 
penge uden at bestille noget." Min arbejdsplads-uvilje kom altså 
ikke bare af min menneske-uvilje, den lå i tiden, den var ikke-
marxisternes kampredskab imod kapitalisterne: man ville udsulte 
dem ved at arbejde mindre. Man ville udføre mindre slavearbejde, 
for at få tid til sandt arbejde.

For mit vedkommende var sandt arbejde noget med bøger og lær-
dom. Kunst var også under overvejelse, men det endte med en dis-
ciplin indenfor fysikken, og da den viste sig meget matematikin-
volverende, gled min interesse over imod den rene matematik. Og 
dette i en sådan grad at verden udenfor forsvandt. Universitetet 
kom ikke på tale, senere blev dette sted dog mit andet hjem, jeg 
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erhvervede venner blandt lærerne og holdt forelæsninger hvortil 
kun vennerne men ingen studerende kom. For mig var mit fag en 
helligdom som ikke måtte profaneres. Mit liv var et eksempel på 
"det sande menneskelige liv", og jeg forventede at den bevidste del 
af ungdommen fulgte min vej.

Det gik mægtigt fremad med min matematik, jeg havde mere tid 
end dem for hvem faget var et levebrød, og jeg ville overgå dem 
både når det gjaldt bredde og dybde. Men det gik ikke fremad for 
mine generationsfæller, deres vision om et "alternativt liv" med 
bofællesskab og tilbage til naturen-romantik viste sig uholdbar. De
gav samfundet skylden: "den sorte skole" som havde fyldt dem 
med ubrugelige færdigheder og dræbt deres fantasi. Så det endte 
med at de slukørede vendte tilbage til deres forældres liv. Og de 
mennesker som dirigerede dette liv, og som de havde overdænget 
med skældsord, tog sig nu kærligt af dem og lærte dem hvad 
sandt arbejde er. Men da erhvervsfolkene nok måtte erkende, at 
kritikken imod dem ikke var helt grundløs, måtte arbejdet omor-
ganiseres, gøres mere respektabelt. Og det er som bekendt sket 
ved at udvikle arbejdskulturen: man giver den enkelte mere selv-
stændighed således at vedkommende kan tildeles ros og ris, noget 
som giver stof til samtale og forøger livets indhold, og leder tan-
ken bort fra arbejdets egentlige målsætning.

Og kunne jeg ikke være ligeglad med disse opfindelser? - bare mo-
re mig? - de ville aldrig kunne røre mig (troede jeg dengang). Nej, 
jeg kunne ikke være ligeglad, for deres leveform ødelagde kultur-
livet. Ved universiteterne blev mit fag omlagt: erhvervsmatematik-
ken vandt frem og den skønhedssøgende matematik gik tilbage. 
Og det musikliv som jeg var en aktiv del af - den moderne klassis-
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ke musik - blev langsomt og sikkert afviklet. Radioen, som jeg lå i 
mørket og lyttede til på de koncertløse dage - debat, litteratur, ra-
dioteater - nedtrappede mine udsendelser og tonen ændrede sig 
(da jeg ikke havde hørt radio i fem år, afskaffede jeg den og for-
langte de fem års licenspenge tilbage, og dette blev imødekommet 
- flinke folk). Så da jeg havde nået mit foreløbige mål, min doktor-
disputats i matematik, måtte jeg gøre noget for vores kultur. Jeg 
skrev aviskronikker som der var mennesker der takkede for, men 
der måtte gøres noget større, og det mest effektive forekom mig at 
fremvise mit eget liv. Invitationen ind i min verden skulle finde 
sted igennem en roman. Hovedpersonen skulle være mig i kvinde-
lig udgave, og hendes fag skulle være musik. Hun er forsynet med
min livsindstilling, så derfor er det utænkeligt at hun har mand og 
børn, men hun har alligevel en søn: da hendes søster (som er gift 
med en fabrikant) får sit første barn, er hun der på pletten. Da søn-
nen er i alvorlig fare i dette samfund, må der skrappe midler til, 
men han makker ret: for i modsætning til forældrene har hun no-
get at tilbyde ham, og det griber han. Han går dog ikke musikkens 
vej, men matematikkens. Og her kommer jeg ind i billedet. Da jeg 
således selv optræder i min roman med navns nævnelse, må den 
skrives under pseudonym: en person som møder "os" og finder vo-
res historie fortællingsværdig. Romanen skal være en kærligheds-
roman, men det skal være personernes faglige kærlighed som 
fremvises. Også den kæreste som "vores" søn får, har faglig kærlig-
hed, hun vil være forfatter. I et sådant miljø med faglig kærlighed 
kommer den kønslige kærlighed af sig selv, så den behøver man 
ikke at sætte ord på.
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Denne historie måtte blive ret lang og hvormange sympatisører 
havde jeg efterhånden? I en sådan situation kan man kun gøre én 
ting: sørge for at bogen får ekstraordinære kvaliteter. Der blev fo-
retaget endeløse omskrivninger og forkortelser, men mest udvi-
delser som krævede studeren fra min side. Tiden gik og arbejdet 
syntes at være skruen uden ende, men på et tidspunkt begyndte 
projektet at falde til ro, og da var der gået 25 år og bogen var på 
1000 sider. Ethvert håb om udgivelse igennem et bogforlag som 
tænker i salgstal syntes udelukket, men så viste en mulighed sig: 
man kan få en bog trykt i kun ét eksemplar, og jeg fandt et selvud-
giverforlag som var villigt til at udgive helt på mine betingelser. 
Fremgangsmåden har ingen startomkostninger, men der ville blive
et underskud på 500 kr. pr. solgt bog, men det ville næppe blive 
nogen stor udgift. Romanen blev udgivet i 2020 (André Nielsen: 
"Indenfor Murene I-III") og den blev ikke anmeldt noget sted, og 
den er i skrivende stund ikke solgt i ét eneste eksemplar.

Til denne roman hørte oprindeligt et appendiks, hvori min hoved-
person - Annie Aphel - fremlægger sin civilisationskritik i en di-
rekte og sammenfattet form. Men dette appendiks løsrev jeg fra 
romanen og udgav som et essay ("Den europæiske åndsverden 
som religiøs kultur", 2017). Og denne bog sendte jeg til nogle kul-
turpersonligheder som tak for deres indsats i dansk åndsliv. Men 
bortset fra en enkelt - en kvinde på over firs år - kom der ikke en 
eneste tak, endsige kommentar. Men dette fik mig ikke til at ophø-
re med at sende bøger, tværtimod, men nu havde piben fået en an-
den lyd, nu indeholdt skrivelsen spørgsmål til modtageren. For sa-
gen er, at disse mennesker har så meget om ørerne, at de kun tæn-
ker halve tanker. Deres skriverier tåler ikke nærlæsning, og da læ-
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serne også er fortravlede, er dette normalt ikke noget problem. 
Men vi som har tid, kan jo kigge dem efter i sømmene, og så viser 
manglerne og modsigelserne sig, og dem kan man præsentere op-
havsmanden for - og forestille sig at han får røde ører.

På dette sted bør læseren læse den allersidste side i denne bog, det 
er bagsideteksten af det nævnte essay, og det er kernen i min civi-
lisationskritik. Ingen kan benægte at der er en vis sandhed i min 
dom, men den hører til den form for kritik som rammer så bredt at
ingen behøver at tage sig af den. Men da der i brevene er oplysnin-
ger som appellerer til stillingtagen, tager jeg dette at brevene er u-
besvarede, som tegn på modtagernes mangel på dannelse. Og så-
dan var det da også engang: man tog stilling, når man blev spurgt.

Hvordan et udfald af en henvendelse kunne falde ud endnu i 90-
erne, viser jeg ved at gengive begyndelsen af min korrespondance 
med forfatteren Monica Papazu. Hun havde skrevet en aviskronik 
med et budskab som mindede om mit, og jeg skrev et længere 
brev til hende og hun svarede med et længere brev - og denne 
korrespondance kører den dag idag. Nu har folk kun småting at 
meddele hinanden, og de viser ikke hensyn, så derfor oversvøm-
mes alle af mails og må redde livet ved standhaftig frasortering. 
Og er man så hensynsløs at man formulerer noget som nærmer sig
et gammeldags brev - og måske ligefrem sender det med posten - 
så føler man helt dårlig samvittighed. Sådan har jeg haft det når 
jeg har sendt de breve som jeg her viser læseren.

De mennesker jeg her taler om - mine fjender - er dem som dirige-
rer vort kulturliv: forlagsfolkene, bogredaktørerne, anmelderne. 
Den tid er forbi hvor der var store åndspersonligheder som sad 
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tungt på samfundet og lagde en dæmper på charlatanerne. Nu le-
des vi af disse. De er letuddannede - et bredt universitetsfag - og 
de søger imod det formidlingsmæssige - arbejde hvor opgaverne 
er hurtigt ekspederet. De må hele tiden være på dupperne: under-
visning og vejledning, skrive bøger og anmelde bøger, foredrag og
avisklumme - utroligt at de kan overkomme det. Det meste af det 
de har med at gøre, har et stort publikum - det er nødvendigt for 
deres egen overleven - men når de får noget i hænde som ikke har 
et stort publikum, er de bragt i et dilemma: det kan ende med at få 
stor betydning, men her og nu har det ingen betydning.

Og hvad kan man gøre ved det? Ikke meget andet end at glæde sig
over det liv man selv har levet: den megen tid man har haft til for-
dybelse og til at fuldende sine skaberværker, glæden ved at læse 
de bøger man selv har skrevet og glæden ved at svare, når man (en
sjælden gang) bliver spurgt. Og så tænke på hvor forfærdeligt éns 
fjender må have det - pligtgøremål fra morgen til aften - umuligt at
gøre noget ordentligt - evig dårlig samvittighed. Det er ved at 
tænke sådan, at jeg får MIN HÆVN.

                                                                          Gert Buschmann
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Indhold

Artikler

Disse artikler behandler forskellige spørgsmål - set fra forfatterens 
"religiøse" synsvinkel. Undtagen den sidste, den behandler et etisk 
problem, og et sådant må betragtes som "verdsligt".

    I slutningen var virkeligheden og virkeligheden var hos 
mennesket

    Tilbage til kulturerne

    Kritik af integration

    Kritik af døden

    Anmeldelse af anmeldere

    En usandsynlig manuskriptbehandling

    Kan matematikere tåle ny (ren) matematik?

    Matematikere - et kedeligt folkefærd

    En løsning på rovdriftproblemet

    Et par noveller af Jan Sonnergaard

    Knausgård - en ny messias?

    En sandhed som er for utrolig til at være sand
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Breve til kendte

Ingen af disse breve er blevet besvaret - og dette skyldes ikke bare mod-
tagerens mangel på tid.

    Dorthe Jørgensen (en skøn tænkning med pinlige uskønheder)

    Peter Kemp (en boglærd for hvem en analfabet kan være et dan-
net menneske)

    Bo Lidegaard (en kommentator tilhørende den tavse generation)

    Lars Handesten (en eksaminator som får sin straf)

    Hans Hauge (et halvstuderet rodehoved)

    Henrik Jensen (en opportunist som stiger fra bunden til toppen)

    Anna Libak (Anna Libak mig her og Anna Libak mig der)

    Søren Ulrik Thomsen (en trofast kirkegænger)

    Jørgen I. Jensen (en teolog i sit elfenbenstårn)

    Jakob Wolf (en teolog som takker for min mail)

    Suzanne Brøgger (en journalist som finder et guldæg)

    Annette K. Nielsen (en lyttende videnskabsjournalist)

    Leonora Christina Skov (en datter som nedgør sine forældre)

    Johanne Mygind (en datter som interviewer sine forældre)

    Kristeligt Dagblads "Brevkasse" (et sexspørgsmål til en kristen 
brevkasse)
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***

    En brevveksling fra fortiden

Filosoferen

I forfatterens roman "Indenfor Murene" inviteres læseren ind i en konkret
"religiøs kultur", og dette begreb forklares udførligt. En religiøs kultur be-
gunstiger visse kunstarter og videnskabsdiscipliner, blandt andet filosofi-
en. Stoffet i disse fire artikler er beslægtet med det som er medtaget i ro-
manen:

    Sprogfilosofiens begyndelse

    Planetbevægelse og filosoferen over begrebet eksistens

    En helt ny videnskab?

    Formlernes magi

Retfærdiggørelse

Disse tekster er et udvalg af ting som har ligget på min hjemmeside 
(juliasets.dk) siden deres tilblivelse, og jeg har ment at de er beslægte-
de nok til at kunne bringes samlet i bogform - det er jo en form for 
bog som ingen læser fra ende til anden. Jeg har forkortet i nogle af 
teksterne for at reducere gentagelser.
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