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Den store danser og de andre Peter Ronild Hent PDF De 11 noveller fra 30, 40 og 50ernes København er
skrevet med et næsten fotografisk blik – om skæve eksistenser, skildret med varme, humor og

medmenneskelighed. Den modernistiske skriveform neddæmpet til en enklere psykologisk realisme.

I alle noveller melder erindringerne sig – fortiden i nutiden – Ronild har selv været der. I "Bevægelser blandt
budcykler", en kostelig beskrivelse som cykelbud i et møbelfirma (Lysberg Hansen og Terp) og "Langt ude i
skoven stod et lille træ" – et stamtræ (forfatterens eget) med restauratøren (i Hovedvagtsgade), der havde en
levende kæmpeskildpadde gående, med tanten, porcelænsmalerinde, hvis bryster blev så store, at hun fik

besvær med at dekorere, "I stedet for en nekrolog" om den døde "nowhereman", druknet og liggende i vandet
under Langebro, mens "Morsomme Harry" er en foruroligende og isnende fortælling om en enlig far og hans

lille søn.

Peter Ronild (1928 – 2001) var uddannet journalist og skrev i en årrække for flere dagblade bl.a. Politiken.
Efter sin debut med den anmelderroste "I morgen kommer paddehatteskyen" arbejdede han som skønlitterær

forfatter, TV-dramatiker, journalist og skuespiller. Desuden dramatiske arbejder for radio og film.

Peter Ronilds værker er kendetegnet ved naturalismens biologiske livssyn og ved en blanding af realisme og
symbolisme, fremherskende i modernismen. Han udfordrede, inspireret af "den ny franske roman", med nye

litterære udtryk og kompositionsformer.
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