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Letters from the Governor's Wife n a Hent PDF Natasha Lind Kontur"...en glimrende mulighed for at lære
dette geografiske og historiske hjørne at kende...Ud over den energi og entusiasme Annie Christensen altid
bibringer sit arbejde, har hun den helt rigtige og sjældne fagkompetence til at kunne læse, transskribere og
kommentere disse breve...Det har været et årelangt arbejde [....] at klargøre materialet til udgivelsen. Med det

er lykkedes, og resultatet er imponerende...Sidst - men ikke mindst - Anna Furuhjelm er en rigtig god
skribent, og det gør læsningen af hendes breve til en ren fornøjelse! ...Bogen rummer megen historisk indsigt,
den er en spændende kilde til kulturstudier - men man kan også bare nyde at læse den, især hvis man holder
af god klassisk engelsk skønlitteratur."Nygifte Anna Furuhjelms breve til sin mor er en bevægende beretning
om Annas opdagelse af to nye verdener i sit første år i Alaska som den russiske guvernørs hustru: ægteskabet
og den oversøiske russiske koloni. Brevene er samtidig en righoldig kilde til dagliglivet i "Russisk Amerika"

kort før salget af Alaska til USA i 1867.
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