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tvångsintogs hans mamma på mentalsjukhus för en svår melankoli. Under tiden sköttes han av en amma som
lämnade tillbaka honom då han var nio månader. Fröding var ett påfallande snällt och passivt barn.

Studieåren i Uppsala var ett misslyckande. Han gjorde på några år av med ett stort farsarv huvudsakligen på
festande och bordellbesök. Den första diktsamlingen kom ut 1891. Den och de följande samlingarna gjorde
honom känd och älskad som få andra skalder. Samtidigt blev hans personliga liv allt mera kaotiskt med en
tilltagande alkoholism och han utvecklade flera delirier. Kvinnan och kärleken var hans centrum i tillvaron,

som han kretsade kring utan att våga närma sig i verkligheten. Den betalda kärleken blev hans tröst.
Småningom fick han alkoholbetingade hallucinationer och en tilltagande depressivitet.
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