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Fjernøsten på hospitalsskibet ”Jutlandia”. De ønskede at hjælpe krigens ofre i Korea og ydede fra 1951- 53 en
kæmpe humanitær indsats ved at tage sig af flere tusinde sårede FN-soldater og civile koreanere. SKIBET

VAR LADET MED HÅB er historien om det berømte Røde Kors-malede skib, der blev sendt af sted på trods
af politikernes modvilje, men senere blev et symbol på dansk medmenneskelighed og på Danmarks

udenrigspolitik under den kolde krig. Det er en menneskelig beretning om skibets frivillige og deres patienter.
Om sygepasserne Bent og Jens, der var med til at evakuere døende soldater, om professor Busch, der stik
imod reglerne insisterede på at bringe hjemløse koreanske børn om bord til behandling, og om diakonen

Johan, der frelste en drengs liv ved spontant at give ham sit blod.
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