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Fast ansat Johannes Wulff Hent PDF Det var måske ikke lige den skæbne, som den lille kontormand havde
drømt om, men efter seksten år sidder han stadig til møder og stirrer på sin chefs voksende vorte. Nu skal det
dog være slut. I et desperat forsøg på at ændre sit liv, gør han oprør – både på kontoret og i ægteskabet. Men
lykken er ikke altid, hvad man forestiller sig. 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.

 

Det var måske ikke lige den skæbne, som den lille kontormand
havde drømt om, men efter seksten år sidder han stadig til møder og
stirrer på sin chefs voksende vorte. Nu skal det dog være slut. I et
desperat forsøg på at ændre sit liv, gør han oprør – både på kontoret
og i ægteskabet. Men lykken er ikke altid, hvad man forestiller sig.
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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