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På grund af Covid-19 situationen og restriktioner med forsamlingsforbud 

er marts måneds arrangement i Historisk Samfund for Sydøstjylland 

flyttet til nyt tidspunkt. Se mere information nedenfor. Bestyrelsen i 

Historisk Samfund for Sydøstjylland påtænker at holde årsmøde lørdag 

den 12. juni 2021 under forudsætning af, at det vil være muligt i forhold 

til restriktioner. Nærmere information følger i kommende nyhedsbreve 

og på foreningens hjemmeside www.hsso.dk. Reserver gerne datoen 

sammen med torsdag den 7. oktober 2021, hvor foreningen afholder 

reception for Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2021.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland. 

 
Marie og Jens – en genforeningsroman NY DATO 
Torsdag den 15. april 2021 kl. 15.30 
Forfatteren Linda Lassen holder foredraget "Marie og Jens - en 
genforeningsroman". Linda Lassen fortæller om sønderjydernes kamp for 
at blive forenet med Danmark ud fra sine to bøger "Men sko må jeg ha` - 
om vandrelærerinden Henriette Gubi" (udk. 2014) og "Jens og Marie - en 
genforeningsroman" (udk. 2019). Jens Jessen var 1882 - 1902 redaktør af 
Flensborg Avis; han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et 
konservativt københavnsk miljø, men brændte for den sønderjyske sag.  
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, 
Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og 
Folkeuniversitetet-Vejle. Tilmelding senest 8. april 2021 til Kirsten Rykind-
Eriksen, rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489 

http://www.hsso.dk/
mailto:rykind@bbsyd.dk


Pris: Kaffe og brød kr. 80,- kr. 
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten 
 
 

Bogudgivelse: Hospitalsskibet Jutlandia 

I år er det 70 år siden hospitalsskibet Jutlandia første gang sejlede afsted 

til Korea-krigen. Ombord var hundrede frivillige hospitalsfolk og af dem 

var den største faggruppe sygeplejersker. Sygeplejerskerne fik brug for 

alle deres færdigheder som frontpersonale i en voldsom krig. Alligevel er 

deres historie ikke før blevet beskrevet. Det rådes der bod på nu med 

Helle Juhls nye bog ”Jutlandia – krig, kald og kærlighed”, der netop er 

udkommet. Bogen er bl.a. baseret på dagbogscitater fra to af de 

sygeplejersker, der var med, og der i gennem kommer læseren helt tæt 

på livet ombord.  

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding har samarbejdet med 

forfatteren og har blandt andet stilet sit omfattende fotomateriale til 

rådighed for bogen. Så snart det er muligt for Corona-restriktioner åbner 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum særudstillingen ”Jutlandia. 

Sygeplejersker i Korea-krigen”. Udstillingen sætter fokus på 

sygeplejerskernes rolle og udover de mange gode billeder vil det også 

være muligt at se de to dagbøger, som Helle Juhls bog baserer sig på. Den 

ene af dagbogsskriverne kom fra Haderslev og havde som barn været 

indlagt med tuberkulose på Julemærkesanatoriet Koldingfjord, hvis 

bygninger nu bl.a. huser Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Og det var 

den pleje hun fik som tuberkulosepatient, der gav hende lysten til at blive 

sygeplejerske. 


