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Alarm 112 Svend G\u00f8rup Magnussen Hent PDF ”Biografisk dokumentar, der er oplagt til en plads på den
populære hylde med bøger fra virkelighedens verden. Også til mandlige læsere og fx unge som spørger, hvad
jobbet som ambulanceredder mon indebærer. Førstehåndberetninger fra en af dem, som mange med en noget
forslidt kliche udnævner til ”hverdagens helte”, men som oftest er mennesker, der via deres valgte job gør en
uundværlig indsats, der bedst karakteriseres netop af de ord som forfatter og ambulanceredder Svend Gørup
Rasmussen afslutter sin bevægende og hudløst ærlige bog med: ”Jeg gjorde, hvad jeg kunne.”... Her er

fortællinger om fødsler og glæde, sorg og selvmord, druknedød og liv på trods. Flere historier er faktisk så
umiddelbart netop brogede, at de tenderer fiktion. Men det er også virkelighed at måtte skære en selvmorder
ned, eller indse netop virkelighedens nuancer, og finde en 12-årig dreng dræbt af sin far, der så efterfølgende
har taget sit eget liv, og det i et hjem med af to tilsyneladende modstridende miljøer, en hyggelig julepyntet
stue og et soveværelse proppet med sadomasochistisk udstyr. Som ambulanceredder ser man mangt og meget
og mere end de fleste af os andre... Velskrevet og ærligt dokumentar, der både kommer tæt på jobbet som

redder og viser mennesket bag uniformen.” Lektørudtalelse fra DBC af Carsten Güllich-Nørby

 

”Biografisk dokumentar, der er oplagt til en plads på den populære
hylde med bøger fra virkelighedens verden. Også til mandlige læsere
og fx unge som spørger, hvad jobbet som ambulanceredder mon

indebærer. Førstehåndberetninger fra en af dem, som mange med en
noget forslidt kliche udnævner til ”hverdagens helte”, men som
oftest er mennesker, der via deres valgte job gør en uundværlig
indsats, der bedst karakteriseres netop af de ord som forfatter og
ambulanceredder Svend Gørup Rasmussen afslutter sin bevægende
og hudløst ærlige bog med: ”Jeg gjorde, hvad jeg kunne.”... Her er
fortællinger om fødsler og glæde, sorg og selvmord, druknedød og
liv på trods. Flere historier er faktisk så umiddelbart netop brogede,
at de tenderer fiktion. Men det er også virkelighed at måtte skære en



selvmorder ned, eller indse netop virkelighedens nuancer, og finde
en 12-årig dreng dræbt af sin far, der så efterfølgende har taget sit
eget liv, og det i et hjem med af to tilsyneladende modstridende

miljøer, en hyggelig julepyntet stue og et soveværelse proppet med
sadomasochistisk udstyr. Som ambulanceredder ser man mangt og
meget og mere end de fleste af os andre... Velskrevet og ærligt
dokumentar, der både kommer tæt på jobbet som redder og viser
mennesket bag uniformen.” Lektørudtalelse fra DBC af Carsten

Güllich-Nørby
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