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Förord
Denna bok innehåller ett urval av essayer som flutit ur min penna
under det gångna halvseklet. Jag gör mig inga överdrivna föreställningar om
bukettens evighetsvärde. Men kanske bör jag ändå tillmötesgå den läsekrets,
som med jämna mellanrum anmodat mig att göra slag i saken och samla ihop ett
litet florilegium av svåråtkomliga skriftalster. Samlingen utges i första hand i
elektroniskt och finns tillgänglig i Uppsala universitets databas DIVA. I andra
hand utges också en mindre upplaga i bokform. För de publiceringsbidrag som
jag erhållit från Vilhelm Ekmans Universitetsfond och från Sven och Dagmar
Saléns Stiftelse framför jag mitt varma tack. Ett tack går också till prefekten
Ann Öhrberg och min efterträdare, professor Torsten Pettersson, som givit
boken husly i en skriftserie vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Flertalet nummer har varit tryckta förut, var texterna ursprungligen
stått publicerade anges i varje enskilt fall. Stommen i volymen består av
understreckare i Svenska Dagbladet. Sedan min entré i tidningen år 1963 har jag
författat 243 sådana. Det säger sig självt, att dessa textmassor lätt skulle kunna
fylla både fem och tio volymer av samma omfång som den föreliggande. Vad
jag här stannat för är sålunda bara ett begränsat urval. Till uppemot tre
fjärdedelar kan dessa understreckare hänföras till vad som brukar kallas
”universitetets tredje uppgift”, det vill säga kunskapsförmedling till en bredare
läsekrets av forskning eller annan verksamhet som pågår vid universiteten. Här
läses sålunda recensioner av doktorsavhandlingar eller andra vetenskapliga
arbeten och behandlas diverse lärdomshistoriska, filosofiska och
litteraturvetenskapliga ämnen. Likartad är karaktären hos ett knippe andra
skriftalster, som stått tryckta i mer eller mindre svåråtkomliga eller sällan lästa
publikationer. Det rör sig om bidrag till tidskrifter och festskrifter, föreläsningar
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och annat sådant som med större eller mindre rätt kan fogas in under rubriken
essayer. Det inträffar, att uppsatserna ibland gränsar till eller överlappar
varandra, varmed smärre upprepningar uppstått som kan verka störande. För
sådant utber jag mig läsarens överseende.
Stoffet är inte kronologiskt ordnat, nytt material blandas med
gammalt. I stället kommer läsaren att möta ett försök till tematisk gruppering.
Men även den är ungefärlig med, särskilt på slutet, alltmer oskarpa gränser. I
somliga mer vetenskapliga bidrag har jag låtit fotnoter och litteraturhänvisningar
stå kvar, eftersom de kanske kan vara till glädje för den som önskar veta mer.
Många dokument i mina skrivbordslådor och hårddiskar är starkt tidspräglade
och har påtagligt åldrats med åren. Ingenting åldras snabbare och mer brutalt än
tidningsartiklar. Vad som skrevs i tidningar i går är oftast glömt och inaktuellt
redan i dag. Att skriva i dagspressen är med andra ord som att skriva i vatten.
Till och med själva uttrycksvanorna har förändrats, jag skriver helt enkelt
annorlunda nuförtiden än när de äldsta uppsatserna tillkom. Alltså har jag
språkligt sökt putsa en och annan mossbelupen formulering, strukit somligt och
tillagt annat, gjort smärre förtydliganden och inskott, alltsammans i den ökade
läsbarhetens och klarhetens intresse. Men dessa justeringar är högst marginella,
det allra mesta återges i ursprungligt skick. Många sakförhållanden som tillhör
en gången tid går ju heller inte att ändra på. Det är inslag som för övrigt alls inte
bör retuscheras, av den enkla anledningen att de kan ge en upplysande, ibland
rentav underhållande tidsfärg.
Att mycket i denna bok skrevs under andra förutsättningar än vad
som gäller i dag, behöver alltså inskärpas. Läsaren försätts till en tidpunkt, när
Horace Engdahl ännu var en helt ung man, som just disputerat och som jag
farbroderligt klappar på axeln. Kyrkans skilsmässa från staten hade ännu inte ägt
rum, den nya bibelöversättningen var ännu inte utkommen. Och psalmboken var
fortfarande den gamla från år 1937, där man ännu kunde läsa om vredens nära
förestående dag. Datorer och mobiler var ännu inte var mans egendom,
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svenskarna var inte uppkopplade utan hade fortfarande gott om tid att både läsa
böcker och tänka. På min fosterö Gotland fanns det fortfarande kvar ett svenskt
försvar värt namnet. Ute på öns landsbygd existerade rentav talrika mjölkbönder
och en sockerfabrik, avfolkningen och utarmningen av landsbygden hade nätt
och jämnt påbörjats. Mellan Nynäshamn och Visby gick katamaraner, ett slags
vattenspindlar för persontrafik som på några korta timmar korsade Östersjön.
Den stora utgåvan av Søren Kierkegaards samlade skrifter i Köpenhamn befann
sig ännu bara i sin linda och fanns varken tillgänglig i bokform eller på nätet,
vilket den gör i dag. Och den grekiska övärldens modernisering, exploatering
och kommersialisering hade inte fortskridit lika långt som i våra dagar.
”Varje essayist gläntar på dörren till sitt innersta.” Så lyder en
anonym aforism som faller mig i minnet, när jag nu överlämnar denna samling
till trycket. Inte bara texterna som sådana utan också urvalet skvallrar om sin
upphovsman. Det går lätt att föreställa sig ett annat urval, när man utger en
antologi som denna. Det går däremot inte att förställa sig. Ty alltsammans
vittnar! Av mina essayer kommer att framgå, att jag stammar från Gotland och
haft ett långt livs yrkesverksamhet förlagd till Uppsala universitet samt rört mig
i akademiska miljöer i, förutom Sverige, särskilt Frankrike, Danmark och USA.
Att mina litterära husgudar ofta haft sin hemortsrätt i Frankrike eller Danmark
och att jag genomgående haft mitt hjärta i Europa, syns lång väg. Med
Kierkegaard, Pascal, Beckett och Gyllensten som storfavoriter antyds också ett
behov att syssla med vad Herbert Tingsten brukade kallade ”det inre livet”. De
existentiella frågorna har länge ansatt mig utan att få några slutgiltiga svar. De
gränsar till ett intresse för filosofi och idéhistoria, som ibland ansetts opassande
för en litteraturprofessor, ända därhän att somliga i min omgivning betraktat mig
som ”a displaced person”. Men det är för sent att ändra på nu!
Min levnadsbana har innehållit också andra paradoxer.
Ursprungligen tänkte jag mig en bana som kyrkomusiker, fastän jag tidigt kom
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att spåra ur och i stället bosatte mig i böckernas värld. Vid cembaloklaviaturen
och hos fader Bach har jag känt mig särskilt hemmastadd, några inledande
essäer om klassisk musik understryker att örats värld för mig varit långt
viktigare än ögats. Kärleken till Rom och Hellas grundlades redan på
skolbänken i latingymnasiet Visby men har förstärkts på äldre dagar, då jag med
nyförvärvade läsfärdigheter i klassisk grekiska fått möjlighet att tränga djupare
in i de antika urkunderna, utan att för den skull hinna bli mer än en intresserad
lekman. Nog nu med förklaringar och bortförklaringar! Färden kan börja. Den
går från ö till ö och börjar i det baltiska havet och slutar i den grekiska
arkipelagen.
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