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Den 7. oktober 1943 gik Bent Blüdnikows far, Benjamin, sammen med ni andre jøder om bord i en robåd, der
skulle fragte dem fra det besatte Danmark til sikkerhed i Sverige. Et par kilometer ude kæntrede båden, og alle
ombordværende, inklusive et lille barn endte i Øresunds kolde vand. Syv blev reddet; tre druknede. Med sin
fars historie som omdrejningspunkt fortæller Bent Blüdnikow om de danske jøders redning i 1943. Men vi
begynder længere tilbage i tiden, hvor fattige jødiske immigranter i begyndelsen af det 20. århundrede kom fra
Østeuropa til Danmark. Nazisternes hensigter i Danmark er endnu en gåde. hvad var deres egentlige plan for
en løsning af "jødespørgsmålet"? Hvilke tanker gjorde Werner Best sig, og hvilken rolle spillede tyske og
danske nazister, det jødiske samfunds ledelse og danske politikere? Bent Blüdnikows gribende beretning
bygger på samtaler med hans forældre, deres dagbøger, interviews med overlevende fra robåden og andre
danske jøder. Det er historien om en tid, hvor mennesker blev jagtet som dyr, og danske hjælpere udviste
heltemod. Det er historien om de reddede og de druknede og om nogle af de mest dramatiske dage i Danmarks
historie.
Jeg kørte roligt ud og ind med fingeren. Til Tæt På fortæller Jeppe Søe, at han ikke har haft kontakt til
halvsøsteren i mange. Jeg forsøgte lidt dybere. Filmkatalog. Dette er mit eget brev til min mor – skrevet et
par måneder efter hendes død. M over K. Bandet er dannet er Klumben som bl. Hun er lige fyldt femten og
derfor. Den lille pige var smask liderlig. Jeg var i fredags i Viborg sammen med min fætter, for at skulle

opleve det nye “dansktop” band Humørekspressen. Dette er mit eget brev til min mor – skrevet et par
måneder efter hendes død. Mossin var gift med. Knud den Hellige, Knud 4. Alamo. Synnøve Søe blev
mandag fundet død i sit hjem i Aarhus. Et pars udvikling, del 4.

