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Spøgelser på Strandbogård Ebba Møller Hent PDF Ebba Møller (f. 1938) har lige fra barndommen altid været
interesseret i historier om menneskene i det nære samfund, ikke mindst på Vestfyn. Hun har især haft stor
betydning for landsbyerne Køng / Gummerup, hvor hun er kendt for at have gravet dybt i de lokalhistoriske

arkiver og for at have skrevet flere bøger og artikler om sine fund.

- oOo -

Bolthøj-krøniken udspiller sig omkring den lille fynske landsby, hvor alle kender alle på godt og ondt, og
lever med i hinandens liv. Her hersker de store følelser mellem rig og fattig, både kærlighed og had,

hjælpsomhed og forbrydelser, sammenhold og svigt. Disse (næsten) alle autentiske hændelser kommer fra
forskellige egne af Fyn, men foregår her i det fiktive sogn Bolthøj.

Tiden er 1860 til 1900. De to københavnske overklassepiger, Agnes og Lyla forelsker sig under et besøg i
Bolthøj i de to håndværkerlærlinge ude fra Mosen. Pigerne vil lære at blive dygtige håndværker-koner og

tager derfor plads på en herregård som husholdningselever. De får held til at opklare et ondskabsfuldt spøgeri,
og siden indblandes i et kidnapnings-drama, hvor ritmester Uffe von Bolt heldigvis kommer dem til hjælp.

De to veninder, Flora og Henrijette får lagt deres fremtid i mere faste rammer. For begge betyder det
spændende ophold i udlandet og nye udfordringer. Ritmester-parret bortgifter deres fire ældste døtre på en og

samme dag, mens Flora kommer i pension i Dredsden. Flora kan dog ikke klare alle de stive regler, som
skolen har, så ritmesteren må afsted efter hende.

Henrijette ansættes i et stort modehus og kommer til Paris og siden København. Ved et ubehageligt møde
træffer hun sin biologiske bedstemor - men hun møder også bedre mennesker: Absalon, en gæv fynbo, endda

fra Bolthøj. Og Elo, som hun bliver kæreste med.

Bogen er tredje bind af seks i Bolthøj-krøniken.
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