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Fodring af Slanger i vissent græs Peter Ronild Hent PDF Det hverdagsagtige og det stedsbundne med
erindrings-flashbacks er et væsentligt element i Ronilds forfatterskab også i denne samlings stornovelle
"Guernica", udtrykt gennem den hårdkogte reporter Leo – en ronild’sk he-man - der af sit blad er sendt til
Spanien for at dække 25-året for bombningen af Guernica, men i Madrid omdirigeres for i stedet at dække

Europa-cup’en Real Madrid – Bianca.

Fortalt med krydsklip FORTID – en barndom med en far, der deltog som frivillig i den spanske borgerkrig, og
NUTID med jalousitanker om hustruen hjemme og kollegaen, Walter, og fantasier om de mange damer, han

selv vil nedlægge.

Ronilds tema: Kroppen som kobling til erindringen.

I samlingen er også titelhistorien "Fodring af slanger i vissent græs", en barsk fortælling – med minutiøst
realistiske dyresituationer – om dyr og mennesker (Ronild havde selv en fortid som inspektør i Aarhus Zoo)
om en mand, dyrepasser, der er blevet klemt fast i havens store slangebur med dens kvælerslange, mens

besøgende går uantastet forbi. Og "En morders landskab" – med et berømt mord på en præsident, med sex,
hævn, voldtægt. Ensomhed. Angst som ømhedsbehov. Ronilds tema: Krop, handling, følelser.

"Peter Ronilds ny novellesamling er ligesom tidligere bøger en beskrivelse af brutalitet og ensomhed. Her er
et menneske, som plages af tanker og følelser, og som kan gøre rede for, hvad der sker med ham. Det er stor

kunst". Thomas Vinding.

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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