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SYNOPSIS  |   100 ORD

Under andra världskriget räddades tusentals människor över sundet mellan Helsingborg och 

Helsingör. På den danska sidan fanns motståndsgruppen Syklubben, som från Sverige fick hjälp 

av poliser, fiskare och kustbevakare. Särskilt framträdande från svenskt håll var de poliser som av 

de danska flykthjälparna fick namnet De tre musketörerna. Dokumentärfilmen Flykten över sundet 

försöker fånga händelserna genom samtal och intervjuer, men gör också djupdykningar i arkivfilm. 

I ett av samtalen möter vi bland annat den drivande kraften Erling Kjaers dotter Grace, som berättar 

om sin pappas öde. Han räddade ca 1400 människor till Sverige, men fick betala ett livslångt pris. 

Filmen har en hel del nya uppgifter och några av de som medverkar har aldrig tidigare intervjuats. 

ALLA BILDER FINNS FÖR NERLADDNING PÅ FLYKTENOVERSUNDET.SE
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SYNOPSIS  |   350 ORD

I många och mycket är det här en berättelse som återgivits ett par gånger tidigare, men aldrig på det här sättet, där vi får ta del av både 

det danska och svenska perspektivet. En del av intervjuerna som är med innefattar dessutom information som är tidigare helt okänd. 

Och några av de som deltar har heller aldrig tidigare intervjuats om de här händelserna, och flykten över sundet. 

Under andra världskriget räddades tusentals människor över sundet mellan Helsingborg och Helsingör. På den danska sidan fanns 

bland annat motståndsgruppen Syklubben, som från Sverige fick hjälp av poliser, tulltjänstemän, fiskare och kustbevakare. Särskilt 

framträdande från svenskt håll var de fyra poliser som av de danska flykthjälparna fick namnet De tre musketörerna. 

Dokumentärfilmen Flykten över sundet försöker fånga händelserna genom samtal och intervjuer, men gör också djupdykningar i 

arkivfilm och nerskrivet. I intervjuerna möter vi bland annat den drivande kraften Erling Kjaers dotter Grace, som berättar om sin 

pappas öde. Han räddade 1400 människor över vattnet, men fick betala ett livslångt pris. 

Vi möter också Sören och Karina i Helsingör, experter på Syklubben och författare till en bok på samma ämne, och vi möter Stig 

Püschl som utgår från Snekkersten i sin dagliga forskning kring flykterna över sundet på 1940-talet. Med är också historikern Jens 

Ulff-Möller, vars mamma var en del av motståndet i Lyngby under kriget, och som senare fick fly till Sverige. Uppe i Gilleleje möter vi 

Hanna, som flydde från Tyskland till Danmark ... och sedan från Danmark till Tyskland. 

I samma sällskap hittar vi Lennart från Höganäs i Sverige, som berättar om sin pappa som organiserade vapentransporter och 

hemligt mottagande av folk i hamnen, och sedan svänger vi in om Råå och Stina Norling som berättar om hur fiskeläget drabbades 

av den danska ockupation. Vilka hjälpte till och hur gjorde man? Vi träffar även Staffan i Helsingborg, som med stor kunskap förklarar 

hur Helsingborg såg ut under kriget och varför det blev de danska fiskarna som räddade så många. 

Med är också författaren Conny Palmkvist, som fyller i luckorna om Sverige och försöker fördyliga skeendet, och på vägen träffar han 

Lena Fält, vars pappa var en av de svenska poliserna. Ett gripande möte, som kommer att skapa många ringar på vattnet. 

OM WEBBRESURSEN  
Webbsidan och filmen är två lika stora delar av projektet Flykten över sundet. Själva sidan är något av en faktabank som ska bistå 

gymnasiet (och eventuellt yngre årgångar) med information om hur området runt Öresund såg ut under kriget. Här finns mycket 

fakta att hämta och allt är skapat som originaltext (ca 200.000 tecken/35.000 ord)

Själva filmen om Flykten över sundet handlar om de svenska och danska motståndsmän som smugglade människor och vapen 

mellan Helsingborg och Helsingör under andra världskriget.

Filmen handlar också om människorna som flydde. Vilka var de? Var kom de ifrån? Var blev de av?

Huvudpersoner i dokumentären är medlemmarna i Syklubben, som motståndsgruppen hette på den danska sidan, men vi möter 

också den svenska förgreningen med poliser, som fick namnet de tre musketörerna.

Information om webbresursen: www.flyktenoversundet.se
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INTERVJUERNA - ETT URVAL

HANNA SKOP
Flydde över sundet - här är hennes historia

SÖREN GULMAN.
Författare till boken Syklubben

KARINA SÖBY MADSEN 
Författare till boken Syklubben

STIG PÜSCHL
Historiker

Jens Ulff-Möller

Historiker och forskare

LENA FÄLDT
Berättar om polisen Gösta Fäldt

CAST - SHORT

STAFFAN BJÖRNBERG
Historiker

LENNART RASMUSON
Berättar om sin pappa, tullaren Gunnar

GRACE KJAER
Berättar om sin pappa Erling Kjaer
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MUSIK
AV KAI ENGEL

Remedy for Melancholy
April
Daylight
Harbor
Mercy 
Oecumene sleeps
Global warming
Morbid Imagination
Brand New World
February
Shinedown 
June

Med särskilt tillstånd från 
kompositören.

I övrigt Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0)

ÖVRIG MUSIK

Sergey Cheremisinov

Train 
Waves  
When you leave

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

Kosta T

антивирус для души 
выходной

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

Kronborgvalsen

Framförd av Staffan Björnberg

Clair de Lune 

Framförd av Ben Walker

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

Clair de Lune 

Caela Harrison

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

Erik Saties Gymnopedie 
No1

Framförd av Kevin MacLeod

Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

CREDITS - LONG


