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BESKRIVNING

Vapensmeden är Viktor Rydbergs sista roman. Den är ett av den svenska litteraturens mest lästa och
omdiskuterade verk. När den utgavs, hade det gått 32 år sedan författarens senaste roman: Den siste
atenaren. Boken tillkom under en mycket kort tid på våren och sommaren 1891 och gavs ut på hösten
samma år. Det är svårt att i vår litteratur hitta ett verk mera fyllt av äkta humanitet: mänsklig bildning,
mänsklig kärlek och mänsklig vishet.I boken finns, förutom själva berättelsen om vapensmeden, inte
mindre än åtta dikter. Utav dikterna noterar vi nutidsläsare den välbekanta »Betlehems stjärna», också
känd som »Gläns över sjö och strand».Romanen utspelar sig på 1520-talet i Jönköping. Olika åskådningar
och människotyper får bekänna färg i den turbulens som uppstår vid brytningen mellan katolicism och
lutherdom. Det är också en idéroman där författarens försöker sammanfatta sin livssyn och världsbild. Den
stundtals vassa kritiken är riktad mot strömningar inom filosofi och konst samt mot meningsmotståndare i
religionsdebatten.Ett utförligt efterord tar bland annat upp reaktionerna från samtiden och sätter in boken i
ett historiskt sammanhang.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

VAPENSMEDEN - allabolag.se

Singoalla - Vapensmeden - Ur Romerska kejsare i marmor -Dikter av Viktor Rydberg. Inbunden bok.
Bonnier Svalan. Svalans svenska klassiker uppl. 1984. 367 sidor.

Historia | BRF Vapensmeden 7

Kunde inte logga in. Det beror på en av följande orsaker: Du har inget konto hos oss. Skapa ett gratis
konto. Din E-postadress har inte verifierats än.

Norr Mälarstrand 88 | BRF Vapensmeden 5

BRF Vapensmeden 7 är en äkta bostadsrättsförening med 37 lägenheter i Stockholm. Föreningen bildades
år 1987 och har fått betyget A+ för år 2017 .
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