
Referenser
Här kunde det stått en lång lista med böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar som i någon grad
granskats för att bilda grunden för denna bok. Men i en tid då allt detta material finns i det stora
elektroniska världsalltet WWW, kan man med enkla knapptryckningar hitta dessa verk i närmaste
bibliotek eller antikvariat genom att (till exempel) på Google skriva in namn och titel.  Därför har
ingen formell lista gjorts så som är vanligt i vetenskapliga verk. Men så låtsas heller inte detta verk
vara systematiserat enligt någon vetenskaplighet, utan är mer en oformell granskning av GF-
granskningen, och en fingervisning om vilken aktualitet GFs livs- och världsåskådning har i vår tid.

”Förord till ett urval dikter” som Bonniers aldrig publicerade, är ursprunget till denna bok. Det kan
läsas i egen dator som handskrift eller hämtas hem från Uppsala Universitetsbibliotek:
http://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?jfwid=8267&compPid=alvin-
record%3A10723&pid=alvin-record%3A10690&dswid=6521

Det mesta GF själv skrivit och som publicerats finns på http://runeberg.org/gfskrifter/ och kan
hämtas hem till egen dator.

En del citat av GF i denna bok kommer från opublicerade handskrifter eller kommentarer han skrivit i
böcker han läst. De flesta finns på Uppsala Universitetsbibliotek:

GFs arkiv på UUB innehåller en stor mängd diktmanuskript och prosautkast, samt hans
korrespondens. I samlingen ingår även släktpapper och pressklipp med artiklar av och om GF. Därtill
kopior av brev och manuskript som förvaras i andra institutioner. GFs efterlämnade papper kom till
biblioteket efter systern Heddas bortgång 1951, men en del tillkom senare genom Germund
Michanek. Samlingen består av 50 volymer (pärmar eller mappar) och upptar 3 hyllmeter. Här är
arkivet:
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A10690&dswid=8489

GFs bibliotek innehåller böcker som han med största sannolikhet hade med sig under tiden som
patient vid Upsala hospital (1898-1905). De flesta böcker har marginalanteckningar av hans egen
hand. Här finns också enstaka böcker som tillhört Ida Bäckmann och systrarna Cecilia och Hedda.
Samlingen består av 133 volymer och upptar 4,15 hyllmeter. Här finns biblioteket:
http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A2971&dswid=-276

Även Mörnerarkivet på Örebro Universitetsbibliotek har opublicerade GF-handskrifter. Härifrån har
hämtats några GF-citat och dikter. Mörners Fröding-samling har nummer 194 här:
http://www.ediffah.org/search/present.cgi?id=ediffah:orub:252895:1197892662#id2358928



GFs tidigare opublicerade ”Dikter från hospitalet” kan hämtas hem som pdf-fil från
http://litteraturbanken.se/txt/lb9928243/lb9928243.pdf

”Frödings Förvandlingar” av Dag Nordmark är GF-sällskapets årsbok 2015 och innehåller den mest
omfattande översikt av vad som skrivits om GF.

Boken ”Den esoteriske Gustaf Fröding” började som manuskript från artiklar, insändare i tidningar
och föredrag, samt nätsajten http://framtiden-er-din.com/fr%C3%B6ding/index.html med en
översikt över GFs livs- och världsåskådning.


