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Blandt sæler og særlinge på Hebriderne Elsebeth Juncker Hent PDF ”Blandt sæler og særlinge på Hebriderne”
skildrer Elsebeth Junckers cykeltur i begyndelsen af 1950’erne på den skotske øgruppe ude ved randen af
Atlanterhavet. Hun og ægtemanden Jacques oplever intenst de regnfulde klippeøer og deres seværdigheder:
De er til klanstævne på Dunvegan Castle og til fårehundeopvisning, de besøger et mærkeligt kristent samfund

på øen Iona, og de træffer særprægede mennesker rundt omkring på vandrehjemmene. En tænksom,
charmerende og munter rejsebog der får læseren til at længes efter selv at opsøge klippeøerne.

Thorkild Hansen skrev i sin anmeldelse i Information: "Forfatterinden forstår sig i eminent grad på kunsten at
få de små, fordringsløse ting til at leve og lyse (…) Hun skriver i et nænsomt sprog, beskedent ja næsten

selvudslettende i tonen, men gennemlyst af fine refleksioner over det sete og med en diskret ironi tilovers for
den, der ser det. (…) Elsebeth Junckers beskrivelser er alle præget af et begreb, der i hvert fald ikke

forekommer hos Baedeker, en liflig ynde, som midt mellem sæsonens tungere anretninger gør læsningen af
hendes bog til en mild husvalelse, en ren rekreation."

Om forfatteren: Forfatteren, oversætteren og billedkunstneren Elsebeth Juncker (1901-2003) oplevede meget i
sit lange liv. Blandt andet var hun rigsdagsstenograf i fem år, ejede et hønseri ved den franske riviera og

studerede filosofi ved Sorbonne. I 1933 giftede hun sig med franskmanden Jacques Ratel og boede i mange år
i Sydfrankrig på gården Hillfarm, hvor parret fandt inspiration til deres mange kunstneriske udfoldelser.
Elsebeth Juncker er forfatter til fire bøger om sine oplevelser i Indien, Frankrig, Grækenland og Skotland.

Derudover har hun sammen med Jacques Ratel oversat en lang række bøger til dansk, blandt andre af Honoré
de Balzac, Marcel Pagnol og Boris Vian. - For mere information, se www.bogreservatet.dk
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