
1 4 Tirsdag den 22. maj 2018
.

Nyhedsredaktør: Peter Rosendal – kultur@jp.dk

Kultur

BLÅ BOG

Pernille Juhl

54 år, født i Sønderborg, opvok
set i Glamsbjerg på Fyn, i dag
bosiddende i Roskilde.

Uddannet kemiingeniør på Dan
marks Ingeniør Akademi i 1990.

Flere lederstillinger i store virk
somheder i Danmark. 

Debut i 2013 som skønlitterær
forfatter med ”Vent på mig Ma
rie”.

Har siden udgivet ”Når solen
står højest”, ”Efter mørke”, ”Det
usagte”, ”Frihed og ære” og den
1. juni ”Marens vilje”. 

Holder foredrag om sit forfat
terskab.

Arbejder desuden på en serie
”Helenes krig” for Mo�bo & Sto
rytel.

Pernille Juhl har skrevet

en historisk roman om

landets første kvindeli-

ge præst, omrejsende

sygeplejerske, plejemor,

modstandskvinde og

kvindesagsforkæmper

Maren Sørensen, som

blev en institution i

Sønderjylland og Syd-

slesvig.

Et kig i farfarens dagbøger fra
Første Verdenskrig inspirere-
de og satte gang i Pernille
Juhls forfatterskab. Under
læsningen fik hun et indblik i
farfarens ufrivillige oplevel-
ser under krigen, hvor han
som dansksindet var tvunget
i tysk uniform.

Pernille Juhl brugte betro-
elserne i dagbogen, dog i
skønlitterær forklædning, og
debuterede i 2013 med ”Vent
på mig Marie”, der er solgt i
3.000 eksemplarer. Hun har
foreløbig udgivet seks histo-
riske romaner med rod i Søn-
derjylland, hvor hun er født.
”Når solen står højest” og

”Efter mørke” udgør sam-
men med den første bog
”Gråstener-trilogien”, en fa-
miliekrønike der foregår un-
der Første og Anden Verdens-
krig, som høstede anmelder-
roser. 

I september i fjor udsend-
tes fortsættelsen ”Det usag-
te”, hvor temaet er de trau-
mer, der ofte går i arv hos ef-
terkommere af frihedskæm-
pere og
koncentrationslejrfanger.

Og Pernille Juhl er atter
bogaktuel med en historisk
roman, hvis hovedperson er
autentisk. ”Marens vilje”
sætter fokus på Danmarks
første kvindelige præst Ma-
ren Sørensen, der i besættel-
sesåret 1940 blev ordineret i
dølgsmål i Havrebjerg Fri-
hedsmenighedskirke på
Sjælland.

Farbror brændte dukker
Men det var i det modsæt-
ningsfyldte dansk-tyske
grænseland, Maren Sørensen
(1882-1957) både fik sit kald
og opnåede sit solide ry ud i
alle afkroge. Én af det 20. år-
hundredes store kvindeskik-
kelser, der på mange måder
var forud for sin tid, lyder
Pernille Juhls vurdering.

I 1947 vedtog Rigsdagen

loven om kvinders adgang til
folkekirkens prædikestole.
Allerede i 1904 kunne kvin-
der tage teologisk embedsek-
samen. Maren Sørensen
(1882-1957) havde ingen pa-
pirer på sin dybe bibelind-
sigt, men derimod en stærk
tro på Gud, som hun som 12-
årig besluttede at vie sit liv til. 

»Maren blev født i Ål i Vest-
jylland og voksede op hos sin
bedstefar, der ønskede et af
sine børnebørn hos sig. Barn-
dommen var præget af far-
broren Elias, som bedstefor-
ældrene boede på aftægt hos.
Han var fanatisk religiøs og
brændte den fireårige Ma-
rens dukke med den begrun-
delse, at han var imod af-
gudsdyrkelse,« fortæller Per-
nille Juhl og pointerer, at Ma-
ren Sørensen fik helt andre
kristelige værdier med i sin
åndelige bagage end dem,
farbroren repræsenterede.
Hun var stærkt påvirket af
bedstefaren, som havde væ-
ret vandrelærer i dansk, hi-
storie og religion. Af ham
lærte hun at fortælle på en
fængslende måde.

»Som 18-årig tog Maren
Sørensen en afgørende be-
slutning om at blive sygeple-
jerske, og tilskyndelsen op-
stod, da hun havde passet sin

døende mor gennem længe-
re tid.« 

Indrettede frikirke i en stald
Maren Sørensen var i fire årti-
er en omrejsende sygeplejer-
ske, sjælesørger, kvindesags-
forkæmper, plejemor, fri-
hedskæmper, forstanderinde
og prædikant i det danske
mindretal – en grænselan-
dets Florence Nightingale -
der har sit portræt, malet af
Viggo Kragh-Hansen, hæn-
gende på Folkehjem i Aaben-
raa, og en gade opkaldt efter

sig i såvel Kelstrup ved Ha-
derslev som i Valsbøl vest for
Flensborg, hvor hun i 1923
etablerede en frikirke i bon-
den Lorenz Jepsens staldbyg-
ning. Senere udskiftedes de
primitive forhold med opfø-
relsen af Valsbølhus i 1930. Ti
år tidligere blev Maren Sø-
rensen leder af Børnenes Hel-
sehjem i Sønder Vilstrup ved
Haderslev, et rekreations-
hjem for svagelige børn fra
Sydslesvig og Sønderjylland,
som hun drog omsorg for i 25
år. Således skiftede hun som-
mer og vinter med at arbejde
på de to lokaliteter i grænse-
landet.

»Efter Genforeningen i
1920 havde det danske min-
dretal syd for grænsen ekstra
behov for hjælp, og Maren
Sørensen, der i nutidens ter-
minologi var en fremragende
fundraiser, endvidere altop-
ofrende, modig og viljestærk,
lagde hele sin sjæl og arbejds-
kraft i det kristelige arbejde,«
fortsætter Pernille Juhl, der
har nydt godt af, at hun i alle
sine bøger oplyser sin e-mail-
adresse. Det har givet hen-
vendelser og ideer til nye pro-
jekter. 

»Efter udgivelsen af ”Vent
på mig Marie” kontaktede
Kirsten Høymark, en slægt-

ning til Maren Sørensen,
mig; også flere efterkommere
af Maren Sørensens ansatte
har jeg talt med og ligeledes
været i forbindelse med Lo-
renz Jepsens slægtninge. Ud
af samtalerne dukkede der et
enslydende signalment af
den ugifte Maren Sørensen
op: Et bemærkelsesværdigt
menneske, der i 1934 kunne
smykke cv’et med et æres-
medlemsskab af Dansk Syge-
plejeråd og i 1952 som én af
de få kvinder modtog ridder-
korset.«

Spionbog på tysk
Hvordan skaffede hun de man-
ge midler til sine projekter?
»Selv levede hun spartansk,
men var fantastisk dygtig til
at snakke penge op af folks
lommer. Maren fik mange li-
kvider og gaver, foræret af
velhavende gårdmænd i
Danmark, som ønskede at
støtte den gode sag. Hendes
fremsyn og private initiativer
aftvang respekt, som det kom
til udtryk i eksempelvis opfø-
relsen af Valsbølhus, der bå-
de fungerede som kirke og
forsamlingshus med et par
sygestuer til ekstra pleje,« un-
derstreger Pernille Juhl og
oplyser, at der stadig i lands-
delen cirkulerer mange hi-

storier, morsomme og røren-
de, om den barmhjertige
kvinde, selv om hun har væ-
ret død i over 60 år.

»I midten af 1920’erne fik
hun en bil i gave, men ejede
ikke noget førerbevis. Altså
måtte hun i gang med at lære
at køre. Den dag, hun fik det,
sagde kørelæreren til hende:
Det er bedst, De holder Dem
fra at køre i byerne!«

Da Maren Sørensen blev
inviteret til Kirsten Høy-
marks konfirmation, afslog
hun, fordi hun manglede
penge, hvorpå familien
sendte en sum. I stedet for at
tage til festen brugte hun
pengene til undertøj til en fa-
milie i trange kår.

»Jeg tror, at Maren Søren-
sen var meget ensom. Hun
havde haft en skrækkelig
barndom, som hun kompen-
serede fra ved at hjælpe an-
dre, hvilket var en stor til-
fredsstillelse for hende. Hun
knyttede sig personligt til
mange af sine medhjælpere,
men da de giftede sig, gjorde
det ondt,« mener Pernille
Juhl, der netop har skrevet
kontrakt med forlaget Lind-
hardt & Ringhof om, at hen-
des historiske roman ”Frihed
og ære” skal ud på det store
tyske marked, hvilket må be-

tegnes som et gennembrud. 
Bogen handler om én af de

ukendte helte fra mod-
standskampen Christian Fri-
es fra Bov i Sønderjylland.
Han blev hyret af lederen af
Studenternes Efterretnings-
tjeneste, Arne Sejr, under An-
den Verdenskrig, og skabte
en landsdækkende organisa-
tion, der spionerede i det na-
zistiske militær, bl.a. af Hit-
lers V 2-raketter, der var rettet
mod England, og han skaffe-
de nyttige informationer om
tyskernes indkvartering, vå-
benarter, infanteri, artilleri
og flåde, ligesom han kort-
lagde hvilke flytyper tysker-
ne rådede over. Alle oplys-
ninger blev videregivet til
London.

De svære valg 
Også dette bogprojekt satte
Pernille Juhl i gang efter en
henvendelse, nemlig fra et
familiemedlem til hovedper-
sonen, som lå inde med bre-
ve og andet unikt materiale
fra og om Christian Fries.

»Det har været en stor ud-
fordring at skrive bogen.
Christian Fries har på trods
af, at han gennemførte et vig-
tigt stykke arbejde under kri-
gen, forstået at holde sine ak-
tiviteter hemmelige. Hist og

her kan man støde på hans
navn i historiebøgerne, men
alt i alt er han ukendt i for-
hold til hans bedrifter,« me-
ner Pernille Juhl, der i øje-
blikket arbejder på en histo-
risk serie for Mofibo & Story-
tel med titlen ”Helenes krig”,
som udkommer til efteråret.

»Serien handler om Hele-
ne, der læser på Københavns
Universitet under Anden
Verdenskrig. Hun føler sig til-
pas i universitetsmiljøet,
men efterhånden trækkes
hun ind i modstandsarbej-
det. Gennem besættelsesti-
den tilspidses karakteren af
de aktiviteter, hendes gruppe
gennemfører. Ikke alene ud-
sættes hun for stor fare; hun
stilles også over for svære
valg: Skal hun vælge kærlig-
heden til en sønderjysk dan-
sker, der stadig har tysk stats-
borgerskab og derfor indrul-
leres i den tyske hær, eller
modstandsgruppen?« siger
Pernille Juhl.

Pernille Juhl foran Valsbølhus
vest for Flensborg, hvor den le
gendariske Maren Sørensen ind
rettede såvel frikirke som for
samlingshus med tilhørende sy
gestuer i en tid med nationale
spændinger. FOTO: MICHAEL

DROST HANSEN

Hun går bag om
grænselandets
Florence
Nightingale

LARS OLE KNIPPEL
kultur@jp.dk

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisi-
cing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labo-
re et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veni-
am, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pari-
atur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolo-
re magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in cul-

pa qui officia deserunt
mollit anim id est labo-
rum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labo-
re et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veni-
am, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pari-
atur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolo-
re magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur

Lorem ipsum dolor sit amet dolor
story cura
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Forfatter Pernille Juhl har skabt �ere historiske romaner på tips fra læsere. Debutromanen ”Vent på mig
Marie” fra 2013 er foreløbig solgt i 3.000 eksemplarer. Nu får hun sit internationale gennembrud med
”Frihed og ære” om den sønderjyske spion Christian Fries. FOTO: MICHAEL DROST HANSEN

Maren Sørensens portræt hæn
ger i Billedsalen på Folkehjem i
Aabenraa sammen med knap 60
andre førende skikkelser i den
nationale kamp. Portrættet er
udført af kunstneren Viggo
KraghHansen i 1982.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisi-
cing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labo-
re et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veni-
am, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pari-
atur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolo-
re magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur

sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in cul-
pa qui officia deserunt
mollit anim id est labo-
rum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labo-
re et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veni-
am, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pari-
atur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolo-
re magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
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