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Vildskab og lykkerus William Waagner Hent PDF "Vildskab og Lykkerus" rummer nogle af William
Waagners bedste digte. Formen kan være traditonel, men indholdet er alt andet. Her er digte fra Lapland og
en drøm om at være kirgiser. Waagner selv blev kaldt en "jysk orkan" med en kraft som "tre bersærkere" af
Tom Kristensen, der efter nogles mening brugte Waagner som model til Steffen Steffensen i "Hærværk". Den
pæne Jacob Paludan havnede i detentionen efter et drukorgie med Tom Kristensen og Waagner, Schade skrev
et digt til Waagner, Waagner boede en overgang hos Hamsun, Sandemose skrev en karakteristik af ham, og
han optræder endnu som manden med den flyvende kuffert i Poul Vads "Kattens anatomi". Henk van der Liet
har skrevet en større artikel om Waagner i "Litteratur på stedet" (2013). Waagner var uregerlig, ofte hadefuld
og misundelig og voldelig og gentagne gange i konflikt med loven, han var upålidelig og selvhævdende og

drikfældig. Men han skrev nogle digte, der stadig holder.
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