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BESKRIVNING

När Viktor Rydberg dog 1895 betraktades han allmänt som Sveriges största kulturpersonlighet. Han var
då nästan mer berömd för sin sakprosa än sin skönlitteratur. Utan tvivel är han en av våra stora tänkare,
och i förmåga att framställa komplicerade ämnen på ett lättfattligt, underhållande och ofta poetiskt sätt har
han sällan blivit överträffad.Varia är en samling med Rydbergs bästa texter i skilda ämnen, såsom filosofi,
historia, språkvetenskap, teologi, politik m. m.Till höjdpunkterna hör den filosofiska Om Buddha
återvände, minibiografin över Leonardo da Vinci, de tre självbiografiska skrifterna Realisten Åbrandsson,
Pojkarne och Från barndomen, den fina konstuppsatsen Den meliska Afrodite och Om kyrka och
prästerskap."Som skald, tänkare och lärd på en gång - en ytterligt sällsynt kombination! - har Viktor
Rydberg ingen jämbördig i skandinavisk litteratur." - Hjalmar Söderberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

varia - Wiktionary

Comments on varia. What made you want to look up varia? Please tell us where you read or heard it
(including the quote, if possible).

Varia Vantaan Ammattiopisto - sivistysvantaa.fi

Varia Vision är Garmins första in-sight display.. Den gör dig mer uppmärksam på vad som händer på
vägen genom att ge dig den cyklingsinformation du vill ha ...

Varia - Home - Norfolk, Virginia - Menu, Prices, Restaurant Reviews ...

Varia AB - Stockholm - Ytterdörrar - Fönster - Uterum - Montering - Lars Ehrlund - Per Evertsson -
Showroom - 556663-6543 - GP Bygg - Grenhagen & Palner Bygg ...
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VARIA
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