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FUGLENE OVER SUNDET – Synopsis
Fuglene over sundet, er historien om Flugten over Sundet. Vi følger en lille
jødisk familie, Den berømte jazzmusiker Arne Itkin. Hans smukke kone,
Miriam Itkin, der er litteraturanmelder og deres søn Jakob på 7 år, gennem
nogle dramatiske døgn i oktober 43.
Til at starte med tror de ikke at tyskerne vil deportere dem. De tror at
Danmark er et så civiliseret land, at de historier de har hørt om, syd for
grænsen, ikke vil kunne ske her. Derfor bliver de taget på sengen, da tyskerne
indleder razziaen mod jøderne.
Samtidig følger vi, N.B., Kaj og Stæhr i Gilleleje. N.B. er en almindelig borger,
med en stærk retfærdighedssans. Han vil gøre alt for at hjælpe flygtningene
over. Kaj er skipperen der skal sejle dem over, og som bliver forblændet af alle
de penge der er i det. Stæhr er overbetjent på havnen og står for logistikken.
De skal finde ud af at samarbejde for at få det til at lykkes.
Det lykkes med nød og næppe familien Itkin at flygte fra deres lejlighed. De
ser gamle mennesker blive stuvet sammen på biler og kørt væk. De forstår at
det er alvor, og indleder flugten. Nu handler alt om, hvem de kan stole på.
Den første nat gemmer de sig i Botanisk have. Derefter bliver de hjulpet af
lægerne på kommunehospitalet og kommer til Nordsjælland. Her møder de
andre flygtninge. De er alle på vej mod Gilleleje.
I Gilleleje møder familien N.B. der lover at hjælpe dem. Men kort efter bliver
de lokket i en fælde af en dansk nazi-sympatisør. Arne og Jakob bliver fanget
og Miriam flygter alene. Familien er blevet splittet. Arne og Jakob løslades
senere af en venlig tysk officer, og den danske nazi-sympatisør bliver ydmyget.
Nede ved havnen er overfarterne allerede i fuld gang. Byen vrimler med
flygtninge, og i kirken oplæser Pastor Kjeldgaard ”hyrdebrevet” der opfordrer
folk overalt til at trodse loven og hjælpe deres jødiske brødre og søstre.
Men samtidig rykker Gestapo ind i byen. Overfarterne bliver stoppet og Stæhr
må bruge al sin taktiske snilde for at undgå katastrofen. Pastor Kjeldgaard
gemmer 80 flygtninge på kirkeloftet, deriblandt Miriam.
Arne og Jakob er under N.B.s beskyttelse, men Arne, der har udviklet sig fra
en lidt selvoptaget berømthed, til en mand hvis eneste ønske er at redde sin
familie, beslutter at tage op i kirken for at få Miriam ud. Han efterlader Jakob
hos N.B. og hans kone. De vil hellere end gerne passe på Jakob. I årevis har de
forsøgt selv at få børn.
Mens Arne er i kirken er der nogen der har sladret til Gestapo, og kirken bliver
omringet. Da kirken bliver stormet, lykkes det Arne at få Miriam gemt i
spiret, så hun ikke bliver anholdt. Men Arne selv, falder i kløerne på den
danske nazi-sympatisør som han tidligere har ydmyget. Sympatisøren skyder
ham iskoldt ned.
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Miriam bliver reddet af N.B., der tager hende med hjem. Her genforenes hun
med Jakob . N.B.’s kone tilbyder at passe på Jakob, mens Miriam er i Sverige,
men Miriam vil have Jakob med.
N.B. sejler dem over til friheden .
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