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Du drømte, at livet var lykke Birte Wolf Hent PDF Birte Wolf har skrevet fortællingen om sit liv fra den
spæde barndom og frem til et nu, hvor hendes liv er ved at være til ende. Fra den københavnske barndom
henover en ungdom under krigen, et voksenliv med børn i Grønland til et liv som præstekone og gårdejer,
formår Birte Wolf at gengive stærke billeder af et ganske almindeligt liv, som trods alt ikke er så almindeligt
endda. Med sikker hånd fortælles en historie, som rummer både glæder og tragedier, og den griber en så
stærkt om hjertet, at det fremkalder både latter og tårer. Med barndommens uskyldige blik på de voksne,
autoriteterne og andre børn gennemlever vi en opvækst i København, og vi følger med, når barnet bliver

voksent og skal prøve livet af med alt, hvad det rummer. Uddrag af bogen I Upernavik begynder foråret den
sjette maj. Den dag skinner midnatssolen for første gang over øen. På land er alt dækket af sne, og havet er
størknet i en endeløs isørken, men fra nu af får solen hurtigt magt, og det varer ikke længe, før man hører

istapperne tø i solsiden. På havet slår isen revner, og ud vælder det urolige hav. I løbet af 14 dage forsvinder
vinteren brusende og klukkende i havet. Lige så smilende og yndigt det danske forår er, lige så storslået og
uroligt er det grønlandske forår, men begge fylder de sindet med uro og forventning. Om forfatteren Birte
Wolf (f. 1924) blev student fra Rysensteens Gymnasium og tog dernæst lærereksamen 1947 fra Zahles

Seminarium. Hun virkede som lærer i Ingstrup i Nordjylland 1956-76. Cand.pæd.psyk. 1974. Skolepsykolog i
Sydgrønland 1976-78 og skolepsykolog i Aalborg 1979-86.
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