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Texten i bakgrunden: Brev från Thomas Thorild, 1781 till S.E. Heurlin. Foto: Hans Lindahl, Kungliga biblioteket

homas Thorild (1759–1808)
är en av den svenska litteraturens
och diktkonstens mest egensinniga och
mångsidiga genier. Filosof, diktare, kritiker,
samhällstänkare, visionär och utopist.
Inget ämne och inget område i 1700-talets idé- och samhällsdebatt var honom främmande. Han vidgade genom studier
och resor sina vyer och blev en dåtida europeisk intellektuell.
Frihet, förnuft och känsla var hans ledstjärnor och fick honom
att gå till storms mot det dåtida författarskapets regeltvång,
samhällslivets normer och trånga konventioner.
Hans devis var ”Tänka fritt är stort och tänka rätt är större”.
Thomas Thorild föddes på Blåsopp i Svarteborg ca 3 km
söder om denna plats. Där finns en rest minnesten av
föreningen Vikarvet från 1929 och en informationstavla
om Thomas Thorild.
Jag menar med Naturen Guds Kraft som lefver i allt:
utom hvilken Känsla Väsende, lif, är för min tanke
en evig tomhet.

Ur: Thomas Thorilds Passionerna

Thomas Thorildplatsen är
konstnärligt utformad av konstnär Lukas Arons,
Hällevadsholm inför jubileumsåret 2009. Naturen är
ett viktigt element i den konstnärliga utformningen.
Stenbänkarna är i granit och de mindre i bok –
skulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter
i det bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild
som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen.
I norra Europa har Thorilds träd genom tiderna fått stor
betydelse som samlande kraft, där har människor
träffats och samlats för möte och samtal.
Bokskulpturerna här på Thomas
Thorildplatsen står som förmedlande länk
till Thomas Thorilds tankevärld och hans
nedskrivna texter. Under bohuslinden
kan vi samlas för att för att bevara och
diskutera hans tankar om människans
frihet att själv forma sitt liv och sitt öde.
O liv, gudomliga liv. Min själs/andes själ/ande,
Till dig flyr jag Dig/du är jag 		
Thorild
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