
Bøkene våre 
Garborg 2.0 
Rolf Erik Solheim 
Kolofon Forlag 2014 
ISBN 978-82-300-1160-7 
At Arne Garborg i sine siste 20 år nådde fram til eit universelt livs- og 
samfunnssyn har delvis vorte ignorert eller misforstått i Garborg-forskinga, 
men også hos folk flest, med nokre få unntak.  
 
Dessutan finst det eit universalmenneske som liknar Garborg, som også dei 
siste åra arbeidde for rettferd, menneskerettar og fred, og som gjekk gjennom 

dei same fasane av barnetru, 
fritenking, agnostisisme for til sist å 
hamna i gnosis, ei spirituell frigjering 
frå all religion. Dette mennesket var 
Albert Einstein. 
 
Mest av alt kan i dag deira tanke- og 
verdisyn vera til inspirasjon for dei 
som arbeider for ei ny og betre verd, 
for dei som veit at vi elles på eit eller 
anna vis kjem til å møta veggen, slik 
World Economic Forum viser til 
trugsmåla som menneskeslekta står 
framfor. 

 
Rolf er utvandra jærbu, forfattar og teknisk 
revisor som sidan 1999 har gjort «teknisk 
revisjon» på Arne Garborg og det som er 
skrive om han. Det har vorte mange artiklar 
og kronikkar, og ei rekke foredrag som 

kritiserer den einsidige garborgforskinga som bare tek opp litteraturen og ikkje ser korleis 
den universelle Garborg vaks fram i dei siste 20 åra. Alt dette ligg på «Garborgs nye 
nettstad» 
 

Boka kan kjöpast i bokhandelen eller hos Espace Förlag 
ESPACE Forlag, Rösan, Gathes väg 141, SE-439 36 Onsala, Sverige 
Telefon: + 46 - 300 56 99 56  
Eller direkte fra Rolf på e-post: rolf@framtiden-er-din.com 

http://framtiden-er-din.com/garborg.html
http://framtiden-er-din.com/garborg.html
http://www.yourvismawebsite.com/espace-forlag-aktiebolag/boker
mailto:rolf@framtiden-er-din.com


Jesus møter Darwin (Livet - og andre forunderlige ting) 
Rolf Erik Solheim,  
Boken kom ut på Kolofon Forlag 2009 med tittel «Livet – og andre 
forunderlige ting». Nyutgave med justert tittel juni 2014 
ISBN 978-82-300-0577-4 

 
Dette er en forsoning mellom Jesus og 
Darwin, ikke som historiske personer, men 
som prinsipper i menneskehetens evolusjon. 
Boken handler altså om livet selv, om livets 
fysiske aspekt representert ved Darwin, og 
livets metafysiske aspekt representert ved 
Jesus. Men det er ikke en Jesus slik 
kristendommen presenterer ham. Heller ikke 
blir Darwin og hans evolusjon presentert slik 
biologer vanligvis gjør det. For at forsoning 
skal finne sted, må en utvidet forståelse 
undersøkes, både av den fysiske og den 
metafysiske siden ved livet. 
Her kommer Arne Garborg, Leo Tolstoy, 
Albert Schweitzer og ikke minst Henrik 
Wergeland til assistanse. For lenge siden 

kunne de konstatere at Livet i seg selv er så kolossalt, så overveldende, storslått 
og mystisk at det uten teologi, prest eller kirke kan være veileder til det Hellige. 
Denne spiritualitet synes å være forenlig med frontlinjen i dagens vitenskap, 
ikke minst med en total-evolusjon på 13,8 milliarder år, hvor Darwin er en liten, 
men viktig brikke, og Jesus en «ny» slags veileder for menneskeheten som i dag 
ser ut til å befinne seg framfor et nytt evolusjonssprang. 
 
 
Kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes på Espace Forlag 
ESPACE Forlag, Rösan, Gathes väg 141, SE-439 36 Onsala, Sverige 
Telefon: + 46 - 300 56 99 56  
Eller direkte fra Rolf på e-post: rolf@framtiden-er-din.com 
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Mystikeren Jesus  
Norsk versjon 
Anne Lofthus Solheim  

ESPACE Forlag, 2009, ISBN 978-91-88742-01-8 

 

Harvey Spencer Lewis var Rosenkors-Ordenen 
A.M.O.R.C.s første imperator da denne orden 
gjenoppstod i i USA 1915. Denne boken er en 
modernisering av hans to bøker Jesu mystiske liv 
(1929) og Jesu hemmelige lære (1937). Her vises 
det hvordan Kirken etablerte et feilaktig bilde av 
Jesus og hans oppgave, og at Jesus var Mystiker og 
ikke stiftet noen religion.  «Kristendommen» ble 
laget av kirkefedrene århundrer senere. Jesus ser ut 
til å ha tilhørt Esseernes hemmelige Brorskap, som 
aldri deltok i tidens religiøse eller politiske 

debatter. Spencer Lewis hevder at Jesus arbeidet i et team av Avatarer 
(Kosmiske Mestere), som inkarnerte på Jorden på rett sted og til rett tid. 
Prosjektet var nøye planlagt. Det er selvsagt en helt annerledes historie som 
Anne Lofthus Solheim gjenforteller om Jesus, om Esseerne og om Det Store 
Hvite Brorskap.  
 
Kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes på Espace Förlag 
ESPACE Forlag, Rösan, Gathes väg 141, SE-439 36 Onsala, Sverige 
Telefon: + 46 - 300 56 99 56 
Eller direkte fra Anne på e-post: anne@framtiden-er-din.com 

 
Svensk versjon  

Mystikern Jesus, ESPACE Förlag, 2009, ISBN 978-91-88742-03-2 
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Visdomsperspektivet - En guddommelig saga om 

Kristofer Janson og åndshøvdingene på hans tid 
Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim 

Kolofon Forlag, 2004, ISBN 82-300-0067-0 
Boken kommer i ny revidert utgave 2019 

 

 Kristofer Janson (1841-
1917) hadde dikterlønn 
sammen med Ibsen, 
Bjørnson og Lie. Likevel er 
han kanskje den mest 
glemte 
kulturpersonligheten i 
Norge i forhold til sin 
berømte status for hundre 
år siden. Men dette er 
ingen biografi, og ingen 
gjennomgang av hans 
nærmere 60 litterære verk. 
Det handler ikke engang 

om hvordan en slik celebritet kan forsvinne i kulturhistorien. I stedet er dette 
fortellingen om Jansons verdensankuelse, om hvordan han ble påvirket av, og 
fikk innflytelse på Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Sigbjørn 
Obstfelder og Arne Garborg.  
   Unitarismen var vel kjent i Europa i slutten av 1800-årene, med unitarer som 
Edvard Grieg og Charles Dickens. Og med unitarismen som bakgrunn, skapte 
Janson sensasjon i Norge med provoserende foredrag om ekteskap og 
skilsmisse, om fremtidens religion og om livets og dødens mening og 
sammenheng ...  
   Boken er en nåtidsfortelling i 1917, der Janson bor i landsbyen Sønder 
Jernløse på Sjælland sammen med sin clairvoyante kone. Han gjør her opp 
status med livet. Verdenskrigen og hans tilbakeblikk på sitt dramatiske liv 
danner bakteppet for samtaler og hendelser som spinner seg ut i lokalmiljøet.   
I bokens siste kapittel tar Kristofer Janson for seg forfatterne Anne Lofthus 
Solheim og Rolf Erik Solheim i et oppgjør om måten de har skrevet boken om 
ham på. Her må de stå til ansvar for behandlingen av faktastoffet og bruken av 
Sønder Jernløse som kulisse for et teaterstykke de selv har regissert omkring 
hovedpersonen Janson.  
Kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes på Espace Forlag SE-439 36 Onsala, 

Sverige Telefon: + 46 - 300 56 99 56 
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Reisen til virkeligheten - bak sinnets grenser  
Anne Lofthus Solheim  

Gyldendal Fakta, 1997, ISBN 82-05-24556-8     
  

Dette er en historie fra virkeligheten skrevet som roman. Sara er inne i en 
dramatisk fase av sitt liv. I løpet av krisen drar hun ut på en "kosmisk" reise, 
med Uri og Michael som veiledere. Reisen til virkeligheten vil for alltid endre 

hennes liv.  
Boken åpner for en transpersonlig 
virkelighet. Under sine opplevelser 
oppdager Sara at hun ikke er en fysisk 
skapning som gjør observasjoner på 
Jorden, men at hun er et åndelig vesen 
som gjør fysiske erfaringer.  
Men for å få kontakt med, og observere 
sitt transpersonlige Jeg, må Sara åpne tre 
porter:  
Den første er porten til det ubevisste, den 
andre til grensetilstanden, og ved den 
tredje porten møter hun sitt udødelige 
Jeg. I dette riket opplever hun et 
panorama av liv, fenomener og viten. 
Reisen gir ny forståelse av liv og død.  
 
Kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes på 

Espace Förlag  ESPACE Forlag, Rösan, Gathes väg 141, SE-439 36 Onsala, Sverige 
Telefon: + 46 - 300 56 99 56  

Boken kan kjøpes direkte fra Anne via e-post: anne@framtiden-er-din.com 
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Det skal komme en tid… Mauritz Kartevolds liv 

og tanker  
Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim   
Wigestrand Forlag, 1999. Utgitt samtidig på norsk ISBN 82-91370-17-6  
 
og på engelsk  

«There will come a time … A Watchmaker’s Philosophy» 

ISBN 82-91370-18-4 

   : 
Mauritz Kartevold, (1833 – 1922), var en verdensborger i Sandnes i en 
kulturrevolusjonær tid i 1880-årenes Norge. Han utviklet et livssyn som var så 

kontroversielt i samtiden, at han ble 
ekskludert økonomisk og politisk fra det 
"gode" selskap. Fremdeles kan hans 
universelle verdensanskuelse være 
problematisk i noen kretser.  
I 1890-årene skjedde oppdagelser innen 
strålefysikken som skulle transformere 
vitenskapen og forståelsen av materien. 
På en merkelig måte kom den uskolerte 
Kartevold i kontakt med dette.  
Forfatter og journalist Theodor Dahl 
skrev at Kartevold var:  . . en av de 
betydeligste menn som er født i 
Rogaland. En autodidakt av usedvanlige 
dimensjoner. Han vil bli fortalt om i 
ættenes gang, da slike legendeskikkelser 
ikke kan dø i folkeminnet. Dertil var han 
for stor og eiendommelig.  

Kartevolds livssyn analyseres i boken i perspektiv av nåtidens vitenskap, 
miljøkunnskap, global etikk og religionsfilosofi. Som urmaker samlet han sin 
livsfilosofi i Verdensuret, en klokke med tre urverk som i dag befinner seg i 
permanentutstilling i Sandnes bibliotek. Uret er en syntese av filosofi, vitenskap 
og religion.  
 
 
Boken kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes fra Wigestrand Forlag: 
 http://www.wigestrand.no/default.pl?showProduct=157&pageId=170 
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