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Arven efter Dybbøl - og de syv skriftsteder Nina Emilie Hansen Hent PDF Forlaget skriver: »Nina Emilie
Hansen er barnebarn af de to brevskrivere og har i 2008 udgivet en mindre del af den omfattende

korrespondance i bogen Når Gud sender krige … og folk sender breve.

Denne gang har hun valgt en anden, mere skønlitterær tilgang til det store brevmateriale.

Brevudgivelser kan være trættende læsning, hvis man ikke er nært beslægtet med brevskriverne, men det er
ikke tilfældet her takket være inddragelse af mange efterkommere.

Bogen kaster sidelys på mennesker og begivenheder fra Første Verdenskrig til nutiden og fra Vestfronten over
Sønderjylland til København.

Gennem talrige afvekslende historier og anekdoter om Mathias og Chrestine, deres børn og børnebørn tegnes
et troværdigt billede af en tidsalder samt tre generationers grundholdninger og værdifornyelser.«

- Inge Adriansen, Museumsinspektør, Ph. D., Sønderborg Slot
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