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Den blinde bli'r seende Johannes Wulff Hent PDF Forlaget skriver: Hvor mange måske ikke ser noget
synderligt åbenbarende, har Johannes Wulff en ganske særlig evne til at frembringe det smukke og rørende fra
det umiddelbare. I "Den blinde bli'r seende" viser Wulff særligt denne evne, når han i sine historier fortæller

om første gang en killing åbner sine øjne, og når han sætter sig i barnets sted og fortæller om børnene
Lillebror og Mindst. Med sit poetiske sprog formår Wulff at gøre de simpleste ting nærværende og

vedkommende.

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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