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Når dagene strenges Hanne Reintoft Hent PDF Da Jens Peter under første verdenskrig bliver tvunget i tysk
militærtjeneste, forfærdes han over krigens rædsler, og under et kort rekreationsophold beslutter han at
desertere. For ikke at bringe sin dansksindede familie i Slesvig i fare søger han tilflugt hos slægtninge i

Danmark. Her gør man alt for at bringe ham på fode igen, men han kan ikke ryste de grusomme oplevelser af
sig, og han bliver aldrig som fætteren Jep og andre medlemmer af sin store slægt fænget af tidens nye
politiske bevægelser som arbejderkamp og kommunisme. Efter krigen fortsætter familien i Slesvig den

mangeårige kamp for at blive danske igen, og glæden er stor, da genforeningen finder sted i 1920. Det eneste
skår i glæden er, at Jeps forældre på grund af deres politiske standpunkt vælger at forblive tyske. Men

slægtens stærke sammenhold består på trods af alt, og den dag den voksende nazisme truer sikkerheden syd
for grænsen, er hjælpen parat.

 

Da Jens Peter under første verdenskrig bliver tvunget i tysk
militærtjeneste, forfærdes han over krigens rædsler, og under et kort
rekreationsophold beslutter han at desertere. For ikke at bringe sin

dansksindede familie i Slesvig i fare søger han tilflugt hos
slægtninge i Danmark. Her gør man alt for at bringe ham på fode
igen, men han kan ikke ryste de grusomme oplevelser af sig, og han
bliver aldrig som fætteren Jep og andre medlemmer af sin store slægt

fænget af tidens nye politiske bevægelser som arbejderkamp og
kommunisme. Efter krigen fortsætter familien i Slesvig den

mangeårige kamp for at blive danske igen, og glæden er stor, da
genforeningen finder sted i 1920. Det eneste skår i glæden er, at Jeps
forældre på grund af deres politiske standpunkt vælger at forblive
tyske. Men slægtens stærke sammenhold består på trods af alt, og

den dag den voksende nazisme truer sikkerheden syd for grænsen, er
hjælpen parat.
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