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Det spøger i stalden Elisabeth Lyneborg Hent PDF Det er noget af et kulturmøde, der finder sted, når det
københavnske ægtepar Gustav og Ulla sammen med deres begavede søn, Sebastian, flytter til en faldefærdig
gård i Sønderjylland. Ægteparret er fyldt til randen med romantiske forestillinger om det landlige liv i det
jyske, og glæder sig til at komme tæt på naturen og menneskerne. Men virkeligheden viser ikke helt at

stemme overens med deres forestillinger.

Den danske forfatter Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har slået sine folder vidt omkring. Hun har eksempelvis
arbejdet som engelsk korrespondent i 1958-60 efterfulgt af et studieophold i Frankrig (1960-61), hvorefter
hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun fik optagelse som skuespillerelev ved Århus Teater i 1961-62. Hun
er desuden uddannet præst og har arbejdet som sognepræst i Farum Sogn, feltpræst ved Farum Kaserne og
præst for Balle valgmenighed i Bredsted fra 1999 og frem til sin pension i 2002. Lyneborg debuterede som
forfatter i 1979 med den humoristiske roman "Præster er osse mennesker" og har herefter udgivet mere end et
dusin bøger i forskellige genrer – også i sin forfattergerning spænder Elisabeth Lyneborg vidt, og hun har

udgivet alt fra krimier til børnebøger.
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