


7

Rasmus Christian Bent Movin 
- en kort præsentation

Rasmus Movin blev født i Odense i 1914 og uddannet læge i 1941.  
Under Den Anden Verdenskrig gik han, i en alder af 28 år, aktivt 
ind i modstandsbevægelsen imod den tyske besættelsesmagt. Han 
var aktiv i Dansk Samling og fungerede som byleder (koordinator) 
i Næstved i 1943-44. Dansk Samling havde til formål at samle dan-
skerne til kamp for frihed. Sammen med modstandsgrupperne på 
Næstvedegnen, var han bl.a. med til at sprænge krydsfinerfabrik-
kens tørrehal i luften i 1944.1 

Rasmus tog 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 som-
meren 1951. Fra august 1951 var han fuldtidsansat Medical Officer 
under De Forenede Nationers Civil Assistance Command i Korea  
som leder af et kirurgisk team.2 Tilbage i Danmark skrev han dok-
tordisputats om kunstige hofter. Han blev dr. med i 1955 og senere 
overlæge på Frederiksberg Hospitals kirurgiske afdeling frem til sin 
pensionering i 1985. 

1. For fuldt overblik  over Rasmus modstandsaktiviteter henvises til National-
museets database http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?18282). 
2. Materiale for denne periode er at finde på www.jutlandiamateriale.dk.

 



I 1966 besøgte han Vietnam for at undersøge muligheden for at 
udsende et dansk team af læger til at hjælpe civilbefolkningen. Han 
blev dekoreret flere gange - blandt andet med The Bronze Star fra 
det amerikanske forsvar. Rasmus afgik ved døden i 1991 efter et 
langt og begivenhedsrigt liv. 
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Forord

I Radio 24/7s kulturprogram den 11. marts 2015 spurgte inter-
vieweren Ida Herskind, om der eksisterede et offentligt tilgænge-
ligt materiale om Rasmus Movin og hans families historie under 
besættelsestiden og senere under krigen i Korea. Det gør der kun 
delvis på Frihedsmuseet og i major Allan Huglstads bog om besæt-
telsestiden på Næstved-egnen fra 2000.3 Materialet om de efterføl-
gende år, inklusive dagbog, film, billeder og lydbånd, har derimod 
ikke tidligere været offentliggjort.

Dette er derfor historien om den danske læge Rasmus Christian 
Bent Movin´s indsats under Den Anden Verdenskrig og under Ko-
reakrigen. Først på det danske hospitalsskib Jutlandia på dets første 
togt til den sydkoreanske havneby Pusan (Busan) og senere i Korea.

Det er samtidig historien om min og vores far. Jeg har ønsket at 
fortælle historien om to vigtige perioder i hans liv. Historien bliver 
først og fremmest fortalt gennem hans dagbøger og optegnelser fra 
tiden, men jeg har som fortæller udvalgt kilderne og skrevet de tek-
ster, som kan binde kilderne sammen. På den måde er det ikke en 
objektiv skildring af en mand og hans tid. Men det er en dokumen-
tarisk fortælling baseret på hans egne breve, båndede interviews og 
udvalgte filmklip, samt journaler og sygehistorier fra Korea.   

Jeg har, som hans yngste datter, valgt at skrive historien med hjælp 
fra mine fire søskende. De husker dele af forløbet fra de vinker far-
vel til ham på kajen i januar 1951, da han sejler til Korea, og til han 
kommer hjem igen et år senere.  

3. Kiv og krig: Næstvedegnen 1939-1945, Møn 2000  
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Målet med bogen er at fortælle om min fars liv i de skelsættende år, 
hvor han som ung reservelæge går ind i modstandsbevægelsen, og i 
tiden på vej til og i Korea, hvor han vokser som læge og mand sam-
tidig med, at han som kirurg bag fronten deltager i den første di-
rekte militære konfrontation mellem Øst og Vest under Den Kolde 
Krig. Når vi har fundet, at det kunne være interessant for andre at 
høre om min fars liv, er det fordi han tog et standpunkt og fulgte sin 
samvittighed på trods af de risici og de ofre, det kostede i forhold 
til hans familie. Fortællingen giver forhåbentlig både et indblik i en 
tid med store konflikter, men også et indblik i hvilke konflikter, der 
kan være i det enkelte menneskes liv.

Historien åbner med en beskrivelse af Rasmus’ indsats i den danske 
modstandskamp i 1943/1944 mod de tyske besættere af Danmark. 
Rasmus følte et klart behov for at gøre mere, og han rejste derfor til 
Korea med Jutlandia og fungerede senere  som Medical Director på 
Taegu National Hospital.

Jeg har samlet alle dokumenter og breve fra krigens tid inklusiv den 
efterfølgende periode i 1951. 

Mens jeg arbejdede mig igennem brevene, sammen med min sø-
ster Vincentia Meisling og med sparring fra mine øvrige søsken-
de Michael Movin, Susanne Movin Wildt og Claes Movin, gik det 
langsomt op for os, at det ville være en skam, hvis historien ikke 
blev tilgængelig for en større offentlighed. Størst indtryk gør filme-
ne fra Korea i 1951 med de barske forhold for krigens civile ofre. 
Skønsmæssigt blev flere end 2,5 millioner koreanere dræbt, såret 
eller forsvandt i de tre år krigen varede.4

4. Encyclopædia Britannica. 
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Som nævnt er fortællingen for en stor dels vedkommende baseret 
på breve, som i sagens natur er meget personlige og ikke fortæller  
hele historien. Derfor har jeg bidraget med de fakta, der har været 
relevante for, at den røde tråd kan fastholdes. Fakta er stærkt for-
enklede, hvorfor det anbefales at søge yderligere faglitteratur om 
emnet. 

Der kan forekomme fejl og mangler i materialet, hvilket vi gerne vil 
gøres opmærksom på. Enkelte steder er navne taget ud af hensyn til 
de involverede personer, idet vi ikke vil krænke privatlivets fred og 
personernes ære. I kursiv findes navne og andre korte forklaringer 
for at hjælpe læseren. Der, hvor jeg er i tvivl, anvendes ordet sand-
synligvis. Familien fastholder retten til kilderne og enhver gengi-
velse heraf. 

Tak til Torben Kitaj for redaktion og til Lars Andersson for hjælp 
med film og billeder. Samtidig tak til min familie for støtte og  tek-
nisk hjælp gennem processen ikke mindst til vores datter Josefine 
og søn Rasmus samt min mand Henrik.
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Vores far Rasmus

Rasmus var for mig og os en mand, som var glad for livet. Hans 
indstilling var, at alt var muligt, og at det bare var om at komme i 
gang. Da han var ung, ønskede han at blive ingeniør, men det blev 
som læge og i kirurgien, at han fandt sit kald.

Han var til motorcykler, både og biler. Han holdt af at male oliema-
lerier på store lærreder og at holde underholdende taler - forberedte 
som uforberedte. I forbindelse med en tale til et hold færdiguddan-
nede sygeplejersker på Frederiksberg Rådhus i 1960’erne citerede 
han Piet Hein “Lad mig ønske jer er rigt og sundt seksualliv, der 
kan holde jer fra sportslivets fristelser”. Den var nok ikke gået i dag.

Men han var også et menneske med et større kald. Han ville gøre en 
forskel. Hvad sker der i en ung mands hoved, når Danmark bliver 
besat af tyskerne og udgør et mønsterprotektorat de første par år? 
Rasmus ville ikke bare lade stå til og give op. Han gik sammen med 
andre til modstand. Hvad sker der i en ung læges hoved, når han 
i Sydkorea i 1951 ser civile børn og voksne lide af forbrændinger, 
skudsår, tuberkulose? Han vendte ikke ryggen til og tog hjem til sin 
kone og sine små børn i Danmark, men blev derimod og tog fat, 
indtil han fem måneder senere udmattet kom hjem.

Rasmus skrev midt i 1951 følgende i et brev til sin Nina om at vælge 
at blive i Sydkorea og ikke tage med Jutlandia hjem i august 1951 
efter det første togt:
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“De måneder, jeg giver her, er et minimumsafdrag på alt det livet 
har givet mig. Jeg kan ikke, efter at have set det allerede på Jutlan-
dia - den sønderrivende nød og elendighed, der hersker herude, 
gå forbi og sige ”vedkommer ikke mig”. Det er muligt, at jeg ikke 
er meget bevendt, men så ringe er jeg sgu heller ikke, og så ringe 
har jeg indtil nu meget nødigt villet stå i dine og børnenes øjne. Vi 
har 600 flygtninge, og er jeg der ikke, får de lov til at ligge og dø 
i deres ekskrementer, for koreanerne har ingen uddannelse til at 
hjælpe, og kan endnu heller ikke skaffe medicinforsyninger uden 
et mellemled mellem dem og amerikanerne. Det arbejde, jeg gør 
nu, er sikkert det bedste jeg nogensinde kommer til at yde. Det kan 
du ikke rive mig væk fra. Jeg sender billeder af et par patienter. Du 
vil muligvis sige, at det er malplaceret, men det er det ikke, Nina, 
sådan er de, når de kommer. Og det er ikke til at holde ud at se på 
og bestemt ikke til at gå forbi og sige: ikke mit distrikt.”

”De sidste to måneders turistliv på Jutlandia endnu nogle måne-
der? Nej, det var ikke det, jeg tog ud for - væk fra dig og ungerne. 
Jeg har travlt …, men er rask, og arbejdet giver glæde som aldrig 
før trods de helt anderledes barske arbejdsvilkår.”

På hospitalet i Sydkorea foretog Rasmus 500 operationer med sit 
team. Han opererede blandt andet en dreng, som var brugt som 
spion til at løbe over linjen (fronten) for 2000 koreanske Won pr. 
gang = 2 kr. Hans bror var krigsfange, forældrene døde. Han blev 
behandlet for en spinalfraktur og en diskusprolaps. Rasmus for-
holdt sig til dilemmaet mellem sit kald og sine hjemlige pligter, 
omend det kunne være svært, for han var også i høj grad et familie-
menneske. Han søgte også udfordringen og oplevelsen.
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Patienter modtages til Taegu National Hospital, Korea 1951. Her var Rasmus leder af det almen 
kirurgiske team. Der kom, ifølge Rasmus, almindeligvis tre vognladninger med 110 personer ad 
gangen, og ofte var to eller tre døde på vejen. Billedet er fra en film optaget af Ramus Movin i 
Korea i 1951. Se mere på www.jutlandiamateriale.dk. 
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Der blev talt politik hen over bordet i barndomshjemmet,  da hans 
egen far,  lærer Rasmus Marius Movin, var kandidat for socialde-
mokratiet og på barrikaderne for at sikre bedre forhold for arbej-
derne i 30érne. Som nyudannet læge i 1941, under det 6. Ministe-
rium Stauning blev vores far, Rasmus, turnuskandidat på sygehuset 
i Nykøbing Mors. Han trak et højt nummer og kom langt væk fra 
København. Efter nogle måneder i Nykøbing fornemmede Ras-
mus’ mor Fernanda, skuespillerinden, at der var noget i gære. Der-

for sendte hun hans 
tre år yngre søster, 
skuespillerinden Lis-
beth Movin, til Ny-
købing for at finde 
ud af, hvad der fore-
gik. Hun var meget 
smuk og så ombejlet 
i Nykøbing, at hun 
ikke fornemmede, 
at hendes storebror 
var faldet pladask for 
overlægens kønne 
datter. 

Bryllup, under besættelsen, 
Nykøbing Mors 6/6 - 1942. 
Et stærkt team.
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Det var en fundamental forandring for den flittige unge læge, der 
dog ofte var lidt forud for sin økonomi, at møde den smukke og  
økonomisk snusfornuftige Nina. For at citere hospitalsdirektøren 
på Frederiksberg, da han i 1985 skulle tage afsked med Rasmus, 
efter han havde været overlæge på Frederiksberg Hospital i 25 år. 

”Jeg har ofte tænkt på hvilken forfærdelig tilværelse, du ville have 
fristet, hvis du ikke i Nykøbing var løbet ind i Nina, og hun havde 
besluttet at gifte sig med dig.”

10 dage Inden brylluppet den 6. juni 1942 skriver Rasmus til sin 
kommende brud: 

”Nu da jeg ved, der kun er 10 dage tilbage, kan jeg slet ikke finde 
mig til rette her alene mere, jeg er lykkelig, over der ikke skal gå no-
get af sommeren tabt for os. Jeg er søvnig og træt, luftalarm de sid-
ste to nætter. Jeg længes efter dig. Kommer om 10 dage. Din Ras”.

De drog i juni sammen mod Sjælland nærmere bestemt Næstved 
og tog med andre kampen op mod de tyske besættere og deres dan-
ske støtter i form af de lokale Schalburg-folk. Lad os følge med på 
turen.

Rasmus’ egne ord er i det efterfølgende gengivet i normal skrift, 
mellemteksterne er skrevet af mig og er i kursiv.





Første del 

Til modstand i Næstved 1942-1945



Modstandsgruppen Staalgruppen med ingeniør Knud Staal til venstre. 
(Kilde: Allan Huglstad: Kiv og krig Næstvedegnen 1939 - 1945.) 




