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Elskovs under Johannes Wulff Hent PDF Forlaget skriver: I Ervin Meyers første minde går han imellem
blomster sammen med sin yngste bror. Det er det første, Ervin kan huske, og det er starten på et liv fyldt med
erfaringer, fortrydelser, lykke og sorger. Allerede fra ganske ung lærer Ervin dog en vigtig lektie: der findes to

slags af de store mennesker. Dem med dybe stemmer og lange bukser og dem med lange kjoler og bløde
hænder. De sidstnævnte kan være de kærligste væsner – men de er ikke altid til at stole på.

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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