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Modstand begynder i september 1942, da de første tydelige tegn til opbrud viste sig. Det var i den periode, de
spredte illegale miljøer blev til en reel modstandsbevægelse, og det blev startskuddet til de sidste dramatiske
år af besættelsestiden.
I sommeren 1943 voksede sabotagen til et hidtil uset højt niveau. Den 17. august fandt den første
skudveksling sted mellem tysk militær og danske modstandsfolk. Danmark havde været besat i tre et halvt år,
og utilfredsheden bredte sig som en lynild. Strejkebevægelser i Esbjerg, Odense og Aalborg hævede
spændingsniveauet, og det viste, at Scavenius-regeringen ikke længere kunne føre sin samarbejdslinje
igennem.
Det var især strejkerne, der fik Nazityskland til at stille regeringen over for et ultimatum – indførelse af
dødsstraf for sabotage. Regeringen afviste, og resultatet var militær undtagelsestilstand. To uger efter den 29.
august 1943 kom Gestapo til landet, og nogenlunde samtidig fik modstandsgrupperne en samlet ledelse:
Danmarks Frihedsråd.
Historien bliver næste år fulgt op i 3. bind af storværket om den danske modstandsbevægelse.
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