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Kristian Jensen har tidligere skrev et om Sønderjylland, og nu kommer turen til den sydlige bror, Sydslesvig,
hvor forfatteren boede i en kortere periode. Bogen er spækket med forfatterens egne fotos, men også
historiske billeder for at forklare den meget komplekse landsdel. Bogen er lavet i samarbejde med

Grænseforeningen, og forfatteren fortæller selv om bogens væsen i forordet: ´ Jeg har i denne bog bestræbt
mig på at samle hele Sydslesvig. Jeg har prøvet både at give et overblik, så læseren kommer til at forstå, hvad
Angel egentlig er for et område, samtidig med, at jeg er dykket ned i de mindste detaljer, som har grebet mig,

eller som jeg har opfattet som ladet med symbolik og uudgrundelig dybde. Bogen er en udflugt, hvor
danskerne nord for grænsen - midt på deres egen sofa eller ved deres eget spisebord - kan komme et smut
over grænsen. En tur tilbage i tiden. Få et dyp ned i en gammel identitet, som de sikkert slet ikke vidste de

havde. En tidsrejse igennem Danmarks og Tysklands fælles historie.´
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