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Evighedsbruden Johannes Wulff Hent PDF "Med tre linie femmer så hjertensglad jeg fulgtes ind mod den
store stad, og alle kørte vi sammen på rad, så skinnen slog gnister og hjulene gik i sol og musik." Således
lyder første strofe af digtet "Evighedsbruden", der samtidig er titlen på forhåndenværende digtsamling af

Johannes Wulff. Samlingen består af mere end 40 digte, der indeholder eftertænksomheder og tankestreger fra
hverdagen. Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der fik sit litterære romangennembrud med
bogen "O, Ungdom!" fra 1929. Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere digtsamlinger og var
kendetegnet ved en forundring over livet, der tangerede en form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger
og en lang rækker artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere modtog han blandt andet Carl Møllers

legat, H.C. Andersen-mindemedaljon, Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem af Dansk
forfatterforening.

 

"Med tre linie femmer så hjertensglad jeg fulgtes ind mod den store
stad, og alle kørte vi sammen på rad, så skinnen slog gnister og
hjulene gik i sol og musik." Således lyder første strofe af digtet
"Evighedsbruden", der samtidig er titlen på forhåndenværende
digtsamling af Johannes Wulff. Samlingen består af mere end 40
digte, der indeholder eftertænksomheder og tankestreger fra

hverdagen. Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der
fik sit litterære romangennembrud med bogen "O, Ungdom!" fra
1929. Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere

digtsamlinger og var kendetegnet ved en forundring over livet, der
tangerede en form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger og en
lang rækker artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere
modtog han blandt andet Carl Møllers legat, H.C. Andersen-

mindemedaljon, Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem
af Dansk forfatterforening.
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