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ablaze!" skød Winston Churchill i 1940 den tophemmelige engelske sabotageorganisation Special Operations

Executives, SOE, i gang. SOE skulle opmuntre og assistere modstandsbevægelserne i de besatte lande i
Europa, så fjenden kunne bekæmpes indefra.

Knud J.V. Jespersen har fået adgang til de nyåbnede engelske arkiver om SOE og bringer for første gang
historien om den danske modstandsbevægelse set fra et engelsk perspektiv.

I første bind hører vi om englændernes besvær med at få gang i en modstandsbevægelse hos de ikke særligt
modstandsindstillede danskere, om dobbeltspillet omkring Christmas Møllers udsmugling i 1942, og hvordan
det endelig i 1943 lykkedes Flemming Muus af få opbygget en faldskærmsorganisation, som kunne yde støtte

til sabotørerne i Danmark, der blev stadigt mere aktive.

Andet bind fortæller om de dramatiske begivenheder efter vendepunktet i 1943 og frem til krigens
afslutning.Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor ved Syddansk Universitet, som
har udgivet en lang række bøger om dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske
Selskab for Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud J.V. Jespersen har modtaget en række

hædersbevisninger, heriblandt udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.
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