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Muleposen Nis Petersen Hent PDF Stoffet er gerne af anekdotisk natur serveret med et vid og en excentricitet
i billedsproget der peger på den engelske humorist P. G. Wodehouse som et muligt forbillede. I P.s sidste
noveller leger han i mindre grad med ordene, sproget bliver mere fortættet og får derved større kraft..

P. var rodløs hele sit liv. Barndommens uberørte idyl som udtrykt i digtet De smaa Børns Smil, oplevelsen af
såvel kærligheden som døden og håbet om guddommelig nåde repræsenterede ganske vist for P. muligheden
for at overvinde kaos; men endog døden skyede han som en frelsemulighed – til stede hos ham er stedse en
skjult frygt for døden som dom. P.s nærmest nihilistiske livssyn var et typisk fænomen hos en række af
30ernes forfattere, men er hos ingen anden i dansk litteratur blevet udtrykt med større desperation og

intensitet.
(Dansk Biografisk Leksikon)
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