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Vishetslärarna är den sjätte delen av sju fristående delar i Ivar Lo-Johanssons novellepos Passionssviten.
Novelleposet har frestat kritiker till att göra jämförelser med Boccaccio och Balzac och leder tankarna till
föreställningen om de sju dödssynderna. Det är ett myller av passionerade och lidelsefulla människor som
visar sig vara drivkraften i historien. Vishetslärarna publicerades ursprungligen år 1972.
Visdomens frukt är godhet, säger den vise kung Salomo vid det fruktbärande besöket av den sluga drottning
Bilkis av Saba i bokens första sedeskildring. Häftad, 2012. edu is a platform for academics to share research
papers. Historien om språket, 1973. Ivar Lo var en mycket uppmärksammade och lästa
arbetar-klass-författare. Buy Vishetslärarna by Ivar Lo Johansson (ISBN: 9789100378066) from Amazon's
Book Store. Passionssviten består av Passionerna, Martyrerna, Girigbukarna, Karriäristerna, Vällustningarna,
Lögnhalsarna samt Vishetslärarna, som alla kan läsas fristående. Vishetslärarna Dygd och odygd Ivar
Lo-Johansson 72 Vällustingarna En memoarförfattares bekännelse Ivar Lo-Johansson 73 Im … 1972
Vishetslärarna, noveller (Bonniers, Stockholm) 1973 Ordets makt (Bonniers, Stockholm) 1973 Nunnan i

Vadstena.
211. Nunnan i Vadstena. Boken är en fristående del i Passionssviten och består av fjorton … to find the
frequency and page number of specific words and phrases. I samlingen Vishetslärarna av författaren Ivar
Lo-Johansson från 1972 finns en novell om två tidningsredaktörer i samma svenska stad. Vishetslärarna Ivar
Lo-Johansson Häftad. Lögnhalsarna.
En egendomlig varelse hade så uppstått: allvarlig och from men samtidigt slug och beräknande. [Ivar
Lo-Johansson] Vishetslärarna är en novellsamling av Ivar Lo-Johansson utgiven 1972. Vishetslärarna (1972)
Ordets makt (1973) (novellsamling med historiska motiv) Lastbara berättelser (1974) Memoarer (1978-85)
Pubertet (1978) Asfalt (1979) Tröskeln. Bibliotekarien rekommenderar. Visdomens frukt är godhet, säger
den vise kung Salomo vid det fruktbärande besöket av den sluga drottning Bilkis av Saba i bokens första
sedeskildring.
mager, var omnämnda i hela den antika världen för sina kunskaper i gnosis (gudomlig insikt). En annan är
lidandet, dess Vishetslärarna, 1972 Ordets makt, 1973 Lastbara berättelser, 1974 Memoarer, 1978-85 Pubertet,
1978 Asfalt, 1979 Tröskeln, 1982 Frihet, 1985 Till en författare, 1988 Sokrates undervisade gratis till skillnad
från sofisterna, de grekiska vishetslärarna. I texten beskrivs den ena som ”lysande skribent, överlägset
intelligent, personligt magnifik, gåtfull som en sfinx”. Att söka det visa för att nå det goda 'Vishetslärarna' vill
inordna godhetsdriften bland de mänskliga passionerna.

