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Jag ville, att himlens och jordens allt 
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt 

 
Denna avslutning på Frödings dikt ”I ungdomen” från 1891 kan sägas vara hans kosmiska trosbekännelse, 
den livs- och världsåskådning han vidareutvecklade mot slutet av sitt korta liv. Hur kunde en människa 
med så många plågor och problem identifiera sig med Världsalltet och med människans ursprung och 
evolution?  

Mot slutet av 1894, 34 år gammal, efter 
vårens och försommarens våldsamma 
sjukdomsutbrott, skriver han till sin syster 
Cecilia att han i en blixt fått klarhet om 
problem han länge begrundat. Han betraktar 
nu all materia, ja hela Universum som 
genomströmmad av ”lefvande kraft” och 
kallar det sin ”världsharmoni”. I tre små 
häften förklarar han fyra år senare denna 
åskådning som lyser upp och blänker till i 
hans lyrik. Hans ”världsharmoni” blir den 
röda tråden i hans senare diktning. 
Det är förvånande hur lite uppmärksamhet 
hans ”åskådning” fått efter Olle Holmbergs 
bok 1921 ”Frödings mystik”. Få 
Frödingforskare har behandlat detta tema, 
och även psykiatrin som särskådat den 
sjuklige Gustafs kärleksförhållanden har 
inget att säga om hans ”friskliga” 
kärleksaffär:  

mitt blod är i oro, jag tror jag är kär 
— i vem? — ack i allt, som andas. 

 
I hans kärlek till Alltet, vad han kallar Alljaget, finner han det Heliga i allt skapat, bortom dogmer och 
religiös tro. Det är en ekosofisk insikt om Jorden och Universum som en helhet med allt liv och allt 
medvetande i samspel.  Det egendomliga är att denna världsåskådning nu finns hos ledande fysiker och 
biologer som håller på att knäcka den materialistiska världsbilden.  Är det inte underligt att även Albert 
Einstein är inne på detta? 
Inträde 100 kr till täckning av lokal och resa. Resten går till Frödingsällskapet. 
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