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Knøs og tøs William Waagner Hent PDF Cai M. Woel skriver i sin litteraturhistorie, at William Waagners mor
var af taterblod. og at han selv var ustadig og uordentlig. Waagner var født ved Holstebro og kom på

seminarium, men kunne ikke tage sig sammen til at læse og blev i stedet møllebygger. Han debuterede som
18-årig og fik sit gennembrud med "Knøs og tøs" i 1921. Woel skriver: "Han blev yderst feteret, men hans

ekscesser bragte ham flere gange på kant med straffeloven". I nogle år flakkede han med kone og børn rundt i
Europa og levede af at sælge postkort. Senere skaffede hans velyndere ham et lille landbrug ved hjembyen
Holstebro, men han døde som 42-årig af hjernebetændelse. I 1943 udgav Tom Kristensen et udvalg af hans
digte under titlen "Tatersind". Waagners digte er af svingende kvalitet, men i de bedste af dem er der et sus af

elskov og udlængsel, store drifter og vild længsel.

 

Cai M. Woel skriver i sin litteraturhistorie, at William Waagners mor
var af taterblod. og at han selv var ustadig og uordentlig. Waagner
var født ved Holstebro og kom på seminarium, men kunne ikke tage
sig sammen til at læse og blev i stedet møllebygger. Han debuterede
som 18-årig og fik sit gennembrud med "Knøs og tøs" i 1921. Woel
skriver: "Han blev yderst feteret, men hans ekscesser bragte ham
flere gange på kant med straffeloven". I nogle år flakkede han med
kone og børn rundt i Europa og levede af at sælge postkort. Senere

skaffede hans velyndere ham et lille landbrug ved hjembyen
Holstebro, men han døde som 42-årig af hjernebetændelse. I 1943

udgav Tom Kristensen et udvalg af hans digte under titlen
"Tatersind". Waagners digte er af svingende kvalitet, men i de bedste
af dem er der et sus af elskov og udlængsel, store drifter og vild
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