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Tal sagte Månen sover Peter Ronild Hent PDF Romanen "Tal sagte, månen sover" er historien om en outsider,
Robert, filmoperatør og med mange gøremål. Han bor (gratis) i et pulterkammer på loftet i et pensionat med
23 værelser, ejet af en enkefrue, hvis fantasiverden han forsøger at nære med barokke fortællinger fra sit liv.
Om Robert siger Ronild: "Har du siddesår - sig det til Robert. Har du en politicykel, Robert fjerner den gratis,
Robert begraver den for dig, forsvarer duerne mod ferniserede tage og lytter til dig, mens du drypper af. Fyld
tanken og Robert tømmer den. Robert udfylder tomheden i sommerhuset, når du ikke er der, og et behov hos
din kone, spørg hende, når hun har læst om Robert." Han er Ronilds alter ego, og som romanens motto har

han valgt citater fra Lewis Carroll: "Bag spejlet" – og der foregår romanen også: Hvem er vi i andre
menneskers spejl, og hvem er vi, når vi spejler os selv – "Tal sagte, månen sover handler – også – om

forfatteriet, om lurerens rolle. Bag de mange klovnerier er refleksion og alvor. En roman "med stor humor,
indfaldsrig, fabulerende, tætvævet, sørgmunter. Tilsyneladende skødesløs, men helt bevidst styret". Torben
Brostrøm 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.

 

Romanen "Tal sagte, månen sover" er historien om en outsider,
Robert, filmoperatør og med mange gøremål. Han bor (gratis) i et
pulterkammer på loftet i et pensionat med 23 værelser, ejet af en
enkefrue, hvis fantasiverden han forsøger at nære med barokke

fortællinger fra sit liv. Om Robert siger Ronild: "Har du siddesår -
sig det til Robert. Har du en politicykel, Robert fjerner den gratis,
Robert begraver den for dig, forsvarer duerne mod ferniserede tage
og lytter til dig, mens du drypper af. Fyld tanken og Robert tømmer
den. Robert udfylder tomheden i sommerhuset, når du ikke er der, og



et behov hos din kone, spørg hende, når hun har læst om Robert."
Han er Ronilds alter ego, og som romanens motto har han valgt
citater fra Lewis Carroll: "Bag spejlet" – og der foregår romanen
også: Hvem er vi i andre menneskers spejl, og hvem er vi, når vi
spejler os selv – "Tal sagte, månen sover handler – også – om

forfatteriet, om lurerens rolle. Bag de mange klovnerier er refleksion
og alvor. En roman "med stor humor, indfaldsrig, fabulerende,

tætvævet, sørgmunter. Tilsyneladende skødesløs, men helt bevidst
styret". Torben Brostrøm 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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