Med Gustaf Fröding i Kosmos
– bortom tiden och rummet
Föredrag och bildspel i Malmö Interplanetariska Sällskap, 5 februari 2016 kl
18 i Tro och Vetandes lokal, Lorensborgsgatan 5, Malmö.
Jag ville, att himlens och jordens allt
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt
Denna avslutning på Gustafs 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 senaste lyrik.
Det som förvånar mest är hur lite uppmärksamhet denna hans
”åskådning” senare fått. Efter att Olle Holmberg i 1921 skrev
boken ”Frödings mystik”, har få Frödingforskare behandlat
detta tema. 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.
”För mig är min lära lyckan själv i min enslighet och sjukdom” skriver han till systern, och finner
det Heliga i allt skapat, bortom all dogmatik och religiös tro, en insikt om att Universum är en
helhet med allt liv och allt medvetande i samspel. Är det inte egendomligt att denna
världsåskådning i dag finns hos ledande fysiker och biologer och håller på att knäcka den
materialistiska världsbilden? Är det inte underligt att även Albert Einstein är inne på detta?
Rolf Erik Solheim är en uppskattad norsk författare och föredragshållare med rötter både inom den
ekologiska, esoteriska och tekniskt-vetenskapliga miljön. Som teknisk revisor och livstidsmedlem i
världens största ingenjörsförening IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) är han
engagerad i vad teknologin gör med naturen och med oss människor – och de val vi gör. Gustaf Frödings
världsåskådning har varit ett tema han studerat och beundrat i ljus av vad framstående biologer och fysiker
nu säger om medvetande, liv och Universum. Se nätsajten www.framtiden-er-din.com

