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Gamle breve beretter om blomstrende kærlighed i krigens tid
Under rydningen af sin fars dødsbo fandt 72-årige Ulla Arnth Liedecke
fra Haslev en samling breve skrevet af hendes mor Esther til hendes
far Søren i årene 1938 til 1946. Dem har hun nu renskrevet i bogen
Esthers breve, som udkommer den 22. marts. Brevene er en smuk skildring af to unge menneskers kærlighed igennem krigsårene, og i bogen danner de rammen om en anderledes og personlig fremstilling af
tiden før, under og efter 2. verdenskrig. Foruden Esther og Sørens
kærlighed til hinanden giver Esthers breve nemlig også et indblik i
tiden, stemningen, krigen og alle de udfordringer, de to unge mennesker stod overfor som følge af de alvorlige tider for landet.
”Hvorfor har jeg valgt at udgive min mors breve? Breve, som er meget
personlige og i høj grad handler om deres kærlighed. Udover at det er spændende for familien at læse om Esther og Søren, så er Esthers mange breve samtidig et fint lille
tidsbillede, som beskriver krigsårene og alle de daglige udfordringer, store som små, som familien
Danmark sloges med for at få hverdagen til at hænge sammen i en svær tid. Jeg synes, at min mors
breve og min fars notater fra hans dagbog er så rørende og fyldt med interessant information – hvorfor ikke delagtiggøre andre i deres smukke historie?”
Sådan siger forfatter Ulla Arnth Liedecke fra Haslev om udgivelsen af bogen Esthers breve, hvor historien om Esther og Søren fortælles gennem Esthers breve, Sørens dagsbogsnotater samt enkelte
andre breve. Begivenheder i brevene og den generelle økonomiske og politiske situation i landet
kommenteres undervejs og giver læseren et indblik i tiden før, under og efter besættelsen – og ikke
mindst i hvordan lokalbefolkningen i Haslev levede og klarede sig i perioden. Esthers breve henvender sig således til alle, som finder det interessant at læse om mennesker og tiden omkring 2. verdenskrig, og bogen er krydret med en lang række fotos og illustrationer fra samtiden.

Om forfatteren
Ulla Arnth Liedecke blev født i Haslev i 1945. Hun voksede op i Vanløse,
Bagsværd og Kokkedal. Begge hold bedsteforældre var bosiddende i Haslev,
hvor hun igennem barndommen tilbragte mange weekender og ferier. Efter
mange år som pædagog og souschef i en børnehave er Ulla Arnth Liedecke i
dag aktiv pensionist.

Esthers breve udkommer på Skriveforlaget den 22. marts 2018. Ulla Arnth Liedecke
giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 25 23 24 24 eller e-mail arnth.liedecke@gmail.com.

Titel:
Forfatter:
Vejledende pris:
ISBN:
Udgivelsesdato:

Esthers breve
Ulla Arnth Liedecke
249,95
978-87-93678-12-5
22. marts 2018

Denne pressemeddelelse samt forsiden af Esters breve
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.
Skriveforlaget – Allerødvej 30 – 3450 Allerød – telefon 86 51 19 00
info@skriveforlaget.dk – www.skriveforlaget.dk

