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Werner Best Niels-Birger Danielsen Hent PDF Bogen er den første danske biografi om Werner Best, der var

rigsbefuldmægtiget i Danmark fra 1942-45 og politisk set den mest betydningsfulde person i
besættelsesmagtens ledelse under krigen. Fra Werner Bests tid i Danmark huskes især hans iværksættelse af
jødeaktionen i 1943 og hans efterfølgende accept af, at næsten alle jøderne fik mulighed for at flygte til

Sverige. Hans besættelsespolitik var forholdsvis moderat, bl.a. sørgede han for, at der aldrig blev
tvangsudskrevet arbejdskraft fra Danmark, at levefoden var den ubetinget højeste blandt de tysk-

kontrollerede lande, og at landet undgik ødelæggelse i maj 1945. Men Werner Best var topnazist en af de helt
store skikkelser i Det Tredje Rige. I 1930’erne blev den unge jurist og SS-mand den organisatioriske hjerne
bag opbygningen af Gestapo – kernen i nazi-statens terrorapparat og han var blandt pionererne i KZ-lejr-
konceptet. Bogen fortæller om Best både før, under og efter hans ophold i Danmark og går også helt tæt på
personen Werner Best. Blandt andet har forfatteren fået adgang til hidtil ukendte breve mellem Werner og
hans kone Hilde Best og deres nærmeste danske familievenner. Og kan bringe interviews med Werner Bests
børn. Om forfatteren: Niels Birger Danielsen er journalist og historiker med speciale i besættelsestidshistorie.

Han har senest skrevet: ”Gestapochefen. Karl Heinz Hoffmann – den kultiverede nazist” sammen med
Suzanne Wowert Rasmussen.
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