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Kosmiske sange Johannes Wulff Hent PDF "I verden her hvor guld kun sjældent glimter mens messing stråler
vidt og bredt der holder jeg på trofasthed og ædelt sindelag." Således lyder første strofe af digtet "Trofasthed"
fra digtsamlingen "Kosmiske sange" af Johannes Wulff. Samlingen er inddelt i to dele (Sange til jorden og

Sange til det evige) og indeholder mere end halvtreds digte, der behandler emner såsom drømme,
forventning, optimisme, elskov, udholdenhed og ekstase. 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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vidt og bredt der holder jeg på trofasthed og ædelt sindelag." Således

lyder første strofe af digtet "Trofasthed" fra digtsamlingen
"Kosmiske sange" af Johannes Wulff. Samlingen er inddelt i to dele
(Sange til jorden og Sange til det evige) og indeholder mere end
halvtreds digte, der behandler emner såsom drømme, forventning,
optimisme, elskov, udholdenhed og ekstase. 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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