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Dette er historien om Rasmus Movins liv (1914-1991) som modstandsmand under Den Anden Verdenskrig
(1939-45) og som læge under Koreakrigen (1950-53) - beskrevet ud fra hidtil upublicerede dagbøger, breve og
private optegnelser. I en alder af 28 år gik han aktivt ind i modstandsbevægelsen imod den tyske
besættelsesmagt. Her var han aktiv i Dansk Samling og fungerede som byleder i Næstved i 1943-44. Da
Koreakrigen brød ud fem år efter Befrielsen, valgte Rasmus at tage med hospitalsskibet Jutlandia til Korea i
1951, og blev i landet, da Jutlandia efter syv måneder sejlede tilbage til Europa. I Korea arbejdede Rasmus
Movin blandt civilbefolkningen fra sommeren 1951. Fra august 1951 var han fuldtidsansat Medical Officer
under De Forenede Nationers Civil Assistance Command i Korea som leder af et kirurgisk team.
- Det. SAABYE Erhard Johannes. Maria går på VUC og drømmer om at blive læge, mest fordi hun mener,
det vil gøre.
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