
Radikalisering i dansk politi: Svend 
Staal-gruppen. Et fåtalligt, men tæt sam-
menvævet netværk af danske, nazistiske 
betjente fortsatte til den bitre ende i maj 1945 
med at assistere tyskerne i deres kamp mod 
frihedsbevægelsen. Det er en tankevækken-
de historie om politifolk, der var isolerede i 
det danske folk og ingen steder havde at gå 
hen. Fælles for dem var, at de var ideologisk 
fast overbeviste nationalsocialister; de fleste 
havde været med fra et tidligt tidspunkt.

Modstandsbevægelsen. Skræddersyede 
emner og vinkler af enhver art, gerne om 
enkeltpersoner, enkelte modstandsorganisa-
tioner og -grene eller bestemte fænomener. 

Besættelsestidens tyske magthavere 
i Danmark – især Werner Best, Karl Heinz 
Hoffmann, Hermann von Hanneken, Günther 
Pancke eller Otto Bovensiepen.

Den danske SS-læge Carl Værnet  – 
dansk modelæge og nazist, ambitiøs 

hormonforsker, kontakt og kontrakt med 
SS-ledelsen, forsøg på KZ-lejr-fanger i 
Buchenwald, fængsling under det danske 
retsopgør, flugt til Argentina, hvor han levede 
i landflygtighed til sin død.

Min egen indgang til at arbejde med An-
den Verdenskrig.  Journalistik kombineret 
historie – og hvordan jeg er kommet til at 
beskæftige mig med emner på begge sider 
af besættelsestidens skillelinje.
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Niels-Birger Danielsen (f. 1960), der er uddannet journalist og histori-
ker, har i de senere år udgivet en række bøger fra besættelsestiden. 
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I 2015 udkom første bind af fler-
bindsværket Modstand om den 
danske modstandsbevægelse. I 
2013 var han manden bag Werner 

Best, den anmelderroste biografi 
om den tyske rigsbefuldmægtige-
de. I 2011 var han medforfatter til 
en anden biografi Gestapochefen, 
der havde Karl Heinz Hoffmann 
som hovedperson, og i 2002 var 
han medforfatter til Værnet – den 
danske SS-læge i Buchenwald. 

I maj/juni 2017 udgiver Niels-Bir-
ger Danielsen sammen med krimi-
nalassistent Erland Leth Pedersen 
bogen De nazistiske betjente, der 
handler om Svend Staal-grup-
pen – en hemmelig gruppe af 
danske, nazistiske politifolk, der 
hjalp besættelsesmagten med at 
bekæmpe modstandsbevægel-
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