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Fra midnat til dæmring Johannes Wulff Hent PDF "Hil dig Storm, når stolt fra dit mægtige øde
på susende vinger du sejler henover jorden,

med hadefuld hilsen fra sorgen og suk fra de døde
med stærkere ve i din mund, end skyernes torden."

Således lyder de første ord i digtet "Hymne til stormen", der samtidig indleder digtsamlingen "Fra midnat til
dæmring" af Johannes Wulff. Samlingen består af mere end 30 digte om blandt andet livet og forholdet til

døden.

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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